
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ (Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ῸΓ σϑηθιδοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 5Π6 νος ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα ΠΥ βοδηηθα Ὀγ ΟΟορΪδ 85 ρα οἵ ἃ ργο]θοί 

ἴο πΊαΚθ [Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΟΚΚ αἸΒοονθ γα Ὁ 6 ΟΠ]]Π6. 

1085 βιχνινθα ἰοηρ ΘΠοΌρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργυτιρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΕ Δη6 [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου [Π6 ρα ΠΟ ἀΟπΠΊΔ1η. Α ΡΌΠ1Ο ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 οΠ6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ β]6οΐ 

ἴο σορυτρΡῆϊ ΟἿ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [6 Γπ Πὰ5 Ἔχριγθα. ΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΌΠ1Ο ἀοΠΊΔ]η ΠΊΔΥῪ νὩΓῪ σΟΠΠΐΓΥ ἴο σοπηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδιη ὈΟΟΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ρᾶϑΐ, ΓΕΡγΓΘ θη ηρ ἃ ννθ δ] οἵ ΠΙϑίογν, οὐ] ὰγ6 δηα Κηοννίθαρσα {Πα 5 οἴη αἸΠΠου]{ ἴο αἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜάαγΚβ, ποίδοη5 8Π6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4|18 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ4] ΝΟ] Π16 ΝΝ11] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [ῃ15 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ Ἰου ΠΟΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δ ηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερο ρυ 6165 

ΟΟΟΡΪΘ6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡῚ1Ζ6 ΡαΌΠΟ ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθγ 415 Δη6 ΤηᾺΚ6 Π6 1 Ια 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαη ὈΟΟΚκ ὈΘΙοηρ ἴο {Π6 

ΡΌΡΠΙΟ ἃηα ννῈ ΔῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π61Γ οαδίοα!δη5. ΝΘνο 6655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΏΉΞΙνΘ, 50 1 ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνΙΠηρ {Π15 ΓΟϑοι ΓΟ, ννῈ Πᾶνα (ακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιϑ8 ὈΥ ΘΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] Πα Ιηρ Ρ]οΙηρ ἰΘΟΠ1ΟΔ] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ δυϊοπηδίθα ΠΕΘΓΥΊΙηΡ. 

ννὲ αἷ80 δεκ (Πδΐ γου: 

ἝΞ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί μ56 οὕ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑῖίρηβα σοορὶθ ΒοοΟΚ δϑάγοῇῃ [ῸΓ 586 ὈΥῪ πα ]νιπ415, ἃη6 να γοααθδβί (Παΐ νοι τ156 [Π656 ΠΙ65 Τ[ῸΓ 

ΡΘΙΓΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρα ΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝογαίπ ΠῸπι αποπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποῖ 56η4 δυϊοπηαΐίθα ΠΠΘ6Γ65 οἵ Δην βου ἰο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοι ΓΙῸ σοπαποίηρ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] 10, ΟρΡίΙΟΔ4] ΟΠ αγδοίου ΓΟΟΟσ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΠΟΘ ἃοο685 [0 ἃ ἰἀγρα ἃπηουηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΘΙΡΓα], ρΡΙΘ 56 οοηίΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθι 415 [ΟΥ [Π656 ΡΌΠΡΟΒΘ5 Δη6α τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἔ Μαϊηίαϊπ αΠτροη ΓΘ οορίθ “νδίθυ γ᾽ γοὰ 566 οἡ Θδοῇ ἢ]Θ 15 Θ556 η018] [ῸΓ ΠΟΙ ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροῦΐ [Π15 ργο]θοί Ὧηα ΠΕΙρΙηρ [Ποῖ Ππα 

ΔΘ ΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 [πγοῦσῇ οορὶα ΒοΟΟΚ δϑδίοῃ. ΡΙθαβα (ὁ ηοΐ ΓΕΠΊΟΥΘ 11. 

ἝΞ ΚοΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥΝ μαΐθνϑυ νου 156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {Πδΐ γοιῖ! ΔΓΕ ΓΟΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηβϑαηρ {Παΐ ναί γοι ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπη8 [Πδΐ {51 

Ὀδθοδι86 ννῈ ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ΡΌΠ1Ο ἀομΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|[664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ΡῬΡᾳΡΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη [ῸΓ 156 Γ5 1η ΟἴΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1ηὴ σορυτρῇΐϊ νᾶΓ165 ΠΓῸΠῚ ΘΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟΙΠΙίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟΥ̓ΕΓ σιμαδησθ οἡ νν ΘΙ ΘΓ ἃν ϑρθοιῆςο πι56 οἵ 

ΔΠΥῪ ΘΡΘοΙῆο ὈοΟΚ 15 Δ]]οννεα. ΡΙθαβθ (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 [πα΄ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 ρρθδγαποθ ᾿η σόοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 δ Ὀ6 1566 1 ΔΠΥ Π]ΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥ ΠΟΘΙ 1η ([Π6 ννου!α. (ορυΠρῇΐ ᾿ηΠΠΠροΙΘηΐ [14 01ΠΠ }ὺ}} σΔη Ὀ6 4116 σθνϑίο. 

Αβοιυΐ σοορίο ΒοΟΟΙΚ Βογοἢ 

(σοορ θ᾽ 5 ΠΊ 55ΙΟΠ 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου]᾽ 5 ἸηΠ]ΟΥΠ Δ Οη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑδίοῇ Π6]Ρ5 γθδάθις 

(ἸβΒοονοῪ {Π6 ννου 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙΡΙηρ Δ ΠοΥ5 Δη6 ΡῈ Π5Π6Γ5 Γᾶ ῇ ἢθνν ΔΘ ηο65. Υου σδη βθάγοῃ {Πγοῦρῇ [{Π6 [11] ἰΘχί οὐ [ῃ15 θοοΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

4 ΠΕ ς: θδῦϊκϑβιαοδα]ας ον 
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Ὀἰα θα Ὁγ (τοοσίςο 



Ὀἰα θα Ὁγ (ὡοοσίςο 



ΑΝΔΑΕΚΤΑ 

ΠΡΟΣ ΔΤ ΜΣ ΣΠΆΤΗΙΣ 
“ 

ΣΥΛΛΟΓῊ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ 

χαὶ σπανίων ἑλληνιχῶν συγγραφῶν περὶ τῶν χατὰ τὴν Ἑῴαν 

ὀρϑόδοξων ἐχχλησιῶν χαὶ μάλιστα τῆς τῶν Παλαιστινῶν 

ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΝ Κααὶ ἘΚΔΙΔΟΜΕΝΑ 

ὑπὸ 

Λ. ΠΑΙΤΑΔΟΠΟΥΛΟΥ͂- ΚΕΡΑ ΜΠΩΣ 

ἐχτυπούμενα δὲ ἀναλώμασι τοῦ 

ΑΥ̓ΤΟΚΡΑΤΟΡΊΙΚΟΥ ΟΡΘΟΔΩΞΟΥ ΠΑΛΔΑΙΣΤΙΝΟΥ͂ ΣΥΛΛΟΓΟΥ͂ 

5 
ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ 

»-Οζῇ ἘΞ ΞΞΞΞΞΊ ΞΕ ΞΞΣῈΞ 

ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙῚ 

'Εχ τοῦ τυπογραφείου Β. Κιρσβαουμ 

1898 



ἍΝ, 2) 1Ε..δα υ ἤογ- 

εὐ) ΑΝ μήφω; 

ΕΝ γε ΨΕ 

ἜΝ ς 

Ὄ 
Ἰωμακίεκην, 8 ἴξει “καγνἐτς, Αἰ ἃ μι. τ ρδὴ . 

μόθον 



ΑΝΑΛΕΚΊΓΑ 

ΙΒΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΚῊΣ ΣΤΑΧΥΘΛΟΓΙΑΣ 
4. 

“ 

ΣΥΛΛΟΓῊ ΑΝΕΚΔΟΤΟΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙῸΝ 

ἙΛΛΗΝΙΚΩ͂Ν ΣΥΓΓΡΑΦΩ͂Ν 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΘΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ἘΕΚΚΛΉΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑᾺ ΤῊΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΩΝ, 



Ὀἰα Ζθα Ὁγ (ὡοοσίς 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ, 

Ὁ πέμπτος οὐτοσὶ τόμος δίδωσι πέρας τοῖς ᾿Αναλέχτοις, ἐμοῦ 

αὐτοῦ διὰ συνεχεῖς ἀρρωστίας οὐ δυναμένο") τὸ παράπαν τό γΞ 

νὖν χαὶ τοῦ προηγγελμένο) τοῖς ἀναγνώσταις ἔχτο παρασχευάσα!' 

τόμο. τὴν ὕλην περιέλαβε δ᾽ ἐν ἑαυτῷ δέχα χαὶ τέσσαρα χείμενα, 
, , δ , ΝΡ» , ᾿ς τρω Σνε ουνσ - ΟἾΔ, βίους μὲν ἣ μαρτύρια διεξηγούμενα χατὰ λεπτὸν ἐνίων τῆς Ἔχ- 

χλησίας ἁγίων ἀνδρῶν, σχέσιν δ᾽ ὁπωποῦν χαὶ ταῦτα πρὸς τὴν 

ἱστορίαν ἔχοντα τῆς Παλαιστίνης: ἅπερ οὐ μόνον ἐξ ἀπογράφων 

ἐληφῦη ἱεροσολυμιτιχῶν (ὃ γὰρ τοῦ πρώτου τόμου πρόλογος ὑπέ- 

σχετο τοιαῦτα μόνον ἐν τοῖς ᾿Αναλέχτοις ἔσεσϑαι), ἀλλὰ ὁὴ χαὶ ἐξ 

ἑτεροίων τινῶν ἀπογράφων. Τέλος μὲν οὖν ἅπαντες ὁμοῦ οἱ πέντε 

τῶν ᾿Αναλέχτων τόμοι σὺν ἑτέροις οὐχ ὀλίγοις τόμοις ἡμετέρων 

τινῶν βιβλίων ἐξετυπώϑησαν ἐν χρόνῳ σχετιχῶς βραχυτάτῳ (1891 - 

1898)" ἐγὼ γὰρ ἐξ ἀρχῆς φιλοτιμία τινὶ χαΐ τισιν αἰτίαις, ἐμοὶ 

αὑτῷ τὰ μάλιστα διαφερούσαις, ἐνύγην οὕτως, ὡς πάντας ἐχείνους 

τάχιστα τυπωϑέντας τάχιστα χαὶ τοῖς χρύήζουσι διαδοῦνα! φιλολό- 

γοις. οὐδ᾽ ὁπωσοῦν ὡς εἰχὸς προλογισάμενος τὸν ἐπαχολουϑοῦντα 

τῇ συνεχεῖ διαπονήσει χάματον. Καὶ οὗτος μὲν τὸ τελευταῖον οὐ- 

δὲν ἀπολύτως ἐμοὶ χέρδος προσεπορίσατο, τοὐναντίον ὃξ ζυμίας 

ἐγένετό μοι πρόξενος οὐ μιχρᾶς, τοῦ τε σώματος ἀσϑενείας χαὶ 

βίου τινὸς οὗτοι ζηλωτοῦ" οὐδεὶς γὰρ ἂν οἶμαι τῶν ὀρϑὴν χαὶ 
- ἢ ον», ν ᾿ 4 , , “Δ᾽ Ὁ, σις, ΄ διχαίαν ἐχόντων τὴν χρίσιν ἀρνήσαιτό πο οἱά περ ἐγὼ περί τε 

τὴν ἐν χρόνῳ οὕτω βραχυτάτῳ σύνταξιν χαὶ παρασχευήν. ἄμα -»- 

ο 

Ἁ Ἁ 43 ’ 9 ΩΣ , -« 9 “,γ Α - [η Γ 

ΑΔ! τὴν ςχτυπῶσον αὑτῶν τὰ τοῦτων τῶΤνν Αναλέχτων “Δ! τον Ξτέρων 

ὑπέστην βιβλίων: ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν τοῖς νοῦν ἔχουσιν εἴη τάχα χαὶ 



β΄ 

ἡχυμαστὸν ἀπὸ τοῦ τηλιχούτου χόπου μέρη μέν τινα τῶν ἐχτυ- 

πωϑέντων ὑπομνημάτων ἡμαρτημένως ὅλως ἐχδεδόσϑαι, ἕτερα 

ὃξ τινὰ πάλιν ἐξηναγχασμένῃ τινὶ σχοτοδίνῃ, τῶν ἐχτυπωτιχῶν 

τνομένων διορϑώσεων, χαὶ παραδόξῳ τινὶ τρόπῳ παρανενοῇσϑα! 

τε ἐν σπουδῇ χαὶ παραμεμορφῶσϑα!: οἷά τινα χἀν τούτῳ δὴ 

ἐγένετο τῷ τόμῳ,. μάλιστα δ᾽ ἐν τῷ πρὸ τούτου τετάρτω, ὧν 
ς - 2... Δ Α “λ" , Ύ ΝᾺ ᾿ , Δ 
ἀτυχῶς ἐγὼ πολλὰ φούλλα πυρέττων, εἶτα ὃὲ χαὶ πνευμονίαν ἐπὶ 

μαχρὸν πάσχων, οὐ μόνον οἴχοι χλινήρης διά τινας ἐπέβλεπον 

αἰτίας, ἀλλὰ ποτε χαὶ τὴν ζωὴν χινδυνεύων χαὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς 

νοσοχομείοις! Τέλος μὲν οὗ" τὰ οὐσιώδη τῶν τοσούτων χαὶ τοιού- 

τῶν ἁμαρτημάτων ἀγαϑῇ τινι τύχῃ συναγαγὼν ἤδη χαὶ διορϑώσας. 

ὡς ἠδυνάμην, ἐθέμην ἰδίᾳ ἐν τῷ ἐσγάτῳ τούτῳ τόμῳ, ὅστις ἐν 

ἑαυτῷ χαί τινὰ χρήσιμα περιέλαβε σημειώματα χαὶ τῶν χυρίων 

ὀνομάτων πίναχα ἀλφαβητιχόν: ὡς δὲ συμπαϑῶς οἱ τῶν ᾿Αναλέ- 

χτων ἀναγνῶστα! τοὺς προτέρους εἰ χαὶ πλημμελεῖς ἐδέξαντο τό- 

μους, οὕτω χαὶ τοῦτον αὐτοὺς ἐν ἐλπίδι πάλιν εἰμὶ δέξεσϑα!. 
᾿ , -»: ἰέ ’ 4. ᾿ 4, Α ἐμοὶ ὃὲ χαϑόλο" γινώσχουτας ἀβουλητὶ πλημμελήσαντι χαὶ συγ- 

γνώμην ἐχ ψυχῆς ἀπονεμεῖν. 

Ἔν Πετρουπόλει, τῇ 4- μηνὸς μαρτίου ἔτους αὠτη. 

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ͂ΛΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΥΣ. 



" 

ΜΗΝΙ ΙΟΥ̓ΛΊΙΟΙ Π|΄. 

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΔΑΡΤΥΡΙΟΝ 

ΤΟΥ͂ ΑΙἹΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ͂ ΚΑΙ ΤῸΝ ΣΥΝ ΑΥ̓ΤΟΙ. 

(Οοα. 19, 5. Χ, πτποῃδϑίουι 1 χτοπεδίου πη τηοηΐα ΑἴΠο, ἢ. 198 3 - 9307 α). 

1, Κατὰ τοὺς χαιροὺς ἐχείνους ἐβασίλευσεν Διοχλητιανὸς ὁ 

τύραννος, χαὶ τῇ μανίᾳ τῶν εἰδώλων ἐχβαχχεύων χαὶ λυμαινόμενος 

τὰς τοῦ Χριστοῦ ἐχχλησίας δόγμα ἐχτίϑεται εἰς πᾶσαν τὴν οἶχου- 

μένην χατὰ τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν. Ἔν εἰρήνῃ οὖν ἔτι τῶν 

ἐχχλησιῶν διαγουσῶν χαὶ τῶν ϑεσμῶν συνήϑως ἐπιτελουμένων, ἀρ- 

χὴν λαμβάνει ὁ διωγμός γραμμάτων γὰρ αὐτοῦ χαὶ προσταγμά- 

τῶν χατ᾿ αὐτῶν χαταφοιτησάντων εἰς τὴν οἰχουμένην, ϑαρρῶν τῇ 
" 

τῶν χρατούντων ἀρχόντων δεινότητι ἀπέστειλεν χαὶ χατὰ τῆς ΔΑ'- 

λιέων πόλεως τὸ δόγμα, περιέχον τὴν χέλευσιν ταύτην" “ Βασιλεὺς 

4 χῶδ. χατατοῦ οὕτω πανταγοῦ ῥητέον δὲ ἅπαξ διὰ παντός, ὅτι πᾶσαι αἱ προ- 

ἱβέσεις ἐν τῷ χώδιχ! χατὰ χανόνα σχεδὸν ἁπανταγοῦ συγχεχολλημέναι εἰσὶ τοῖς ἀρϑροις 

ἢ τοῖς ἀπὸ φωνήεντος ἢ διφϑόγγηυ ἀρχομένοις ὀνόμασι, μένουσαι! οὕτως ἄτονοι ἡ ἀπνευ- 

αατιστοι καὶ τὸ πνεῦμα τῆς ἐπομένης ἐκ φωνήεντος ἀργομένης λέξεως ὕλως ἐκχρού- 

οὐσαι" φυλάττουσι δὲ τὸ πνεῦμα, ὁπόταν αἱ λέξεις, αἷς ἐνοῦντα!, ἄργωντα! ἀπὸ διφϑόγ- 

10" ἀλλὰ καὶ τότε ταῖς τοιχύταις λέξεσιν ἐλλείπε! σχεδὸν ἁπανταιοῦ τὸ πνεῦμα, ὡς 

ἐνταῦϑα τὸ ἐνειρήνη. ὅτε ὃὲ αἱ τοιαῦται συνενούμεναι ταῖς προοϑέτεσι λέξεις οὐ μόνον 

ἐμπυξυματιστοί εἰσιν, ἀλλὰ καὶ τετονισμέναι ἐν αὐτῇ τῇ πρώτῃ αὐτῶν συλλαῇ, τότε 

τὸ μὲν πνεῦμα ἐξαφανίζεται, ὁ δὲ τόνος τηρεῖται!" αἱ ὃὲ ἀπὸ συμιφώνου ἀρχόμενα! 

ποοϑέσεις ἐνούμενα! λέξεσιν ἐκ φωνήεντος ἀργομέναις ἐπιτρέπουσ! ταύταις ἔχειν τὸ 

ἑαυτῶν πνεῦμα, εἰ μὴ καταλέγονται αὐταὶ ταῖς δειχτιχχῖς αὐτωνυμίαις, ὡς τὸ αὐτὰ, 

αὐτῶν, ὧν τὸ πνεῦμα σχεδὸν ἁπανταχοῦ ἐλλείπει. -- 0. διομιὸς. --ο 7 κατιρυτὴη- 

σώντων. --- 8 δινότη τι [] κκατατησελικίων. 

Υ. 1 

ωι 
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εξ Ὁ. 
[4 

υΐέγας αὐτοχράτωρ Διοχλητιανός, παντὸς λαὺ χαὶ εὔνους, ἀνϑοώ - 

πων, φυλῶν χα! γλωσσῶν ὄ7εσπότυης, πᾶσι» τοῖς εὐνοϊχῶς διαχε'- 

μένοις περὶ τοὺς ἀηττήτους ὕξους γχαΐοειν, Παρεγγυῶ ὑμῖν ὃια- 

παντὸς πάσῃ σπουδῖ͵ χρήσασϊαι εἰς τὴν τῶν ϑεῶν ϑεραπείαν χα! 

εἰς εὐεργεσίαν τοῦ ἐμοῦ χράτους. ἀνεγείοειν τε τοὺς τῶν ὑξῶν 

ναοὺς χαὶ τὰς θυσίας χαὶ τὰς ἑορτὰς αὐτῶν μετ᾽ εὐφροσύνης ἔμ- 

φανῶς" ἐμηνυῦη 1τάρ μοι περί τίνων ἀνθρώπων ἐτεροδιδασχαλοῦν- 

των χαὶ Ξένα ξὑη οὐτύ τω εἰς τὰς ἀχοὰς ἡμῶν, χαὶ διὰ ταῦτα 

ἐχτίθγαι. δόγμα ἐν παντὶ τόπῳ ᾿. ὀξσποτείας μοὸ0) μιᾶς ὑργσχείας 

πα τὰς ῦλς ὑντὰς τὰ εὐμενίζειν τὸ θεῖον, αὐτούς τε τοὺς λεγολέ- 

(.)-: γνοὺς χριστιανοὺς χαὶ ὑμᾶς" ᾿ ὃξ τινες μὴ τὰ αὐτ 

φρηνεῖν͵ τῇ ταχίστῃ τιμωρίᾳ ὡς ἀποστατοῦντας ἀφ᾽ ἡμῶν δηαοσίῳ 

ξίφει ἀπαλλάττεσθαι αὐτοὺς χελεύω τοῦ ζῆν τοὺς ὁὲ πειϑομέ- 

νοὺς τῷ νεύματι τοῦ χράτους μο» ἔξ μυριλῦας ἀργυρίου" ἔχ τοῦ 

ἐμοῦ λατ'ου ποοσπτάττω λαμήλυξιν. τιμῆς τῆς εἰς ὺς ϑεοὺς εμ 00 παλατιοῦ προσιταττο) μὰ Ξιν. τ ΒΥ 5 νὴ» .Φ τοὺς ΞΩ)}ς 

ἕνεχεν, χαὶ εὐσχημονοῦντας ἀξημίως τὸν ἅπαντα χρόνου διατελεῖν. 
Ἢ ’ ΠΝ . “,. Ἃ ς λοις εἷς ΤᾺ ἣ Σ ἀν 23 Κκ ὶ Ὡς 

ρρωμένους ὑμᾶς διαπαντὸς εἰνα! τοῖς ϑεοῖς εὐγόμα!. αἱ ἐχ- 
- Ν ᾿ .. νν "ἃ . 93 , Ἁ ἊΝ ᾽ άξοθα «Ψἄ 

ὅο)ς τὸ δόγμα ἐπορεύϑη εἰς ᾿Αντιόχειαν, χαὶ ΞῈ ΠΟΙ νοῦ αὐτοῦ 

ἐν τῇ πόλε: ὑπήντησαν αὐτῷ οἱ τῆς πόλεως ἐν φωναῖς χαὶ τῦμ- 

πάνοις, καὶ τῇ ἐπαύριον χαλίσας ἐπὶ τοῦ ΡΟΣ: προσεχαλέσατο 

τὴν σύγχλητον τῆς πόλεως, ἵνα αὐτοῖς παραδῷ τὴν πιχρὰν παρά- 
᾿ - .Ν , -ν ῚῈ, ᾿ ς..Ἃ 
ὅοσιν τῆς εἰδωλομανίας. Καὶ συναγϑέντων πρὸς αὐτὸν ἐπονϑάνετο 

παρ᾽ αὐτῶν ποίαν ὕϑρηῃϊχείαν σέβονται" οἱ ὃξ λέγουσιν “Τοὺς εὐὖ- 

μενεῖς ὕεοὺς τοὺς χατὰ τὸν ᾿Απόλλωνα χαὶ Ἡραχλέαχ χαὶ τοὺς 

χα ἑξῆς ϑεούς". Ὃ ὃξ ἀχούσας γαρὰν μεγάλην προσεδέξατο. 

2, Κατὰ δὲ τὸν χαιρὴν ἐχεῖνον Θεοδοησία τις [ἢν] συγχλητιχὴ 

ποώτη τῆς: πόλεως Δίλιέων. ἵς ὁ ἀν εὕνγηχε!. ὀνόματι Χοιστο- "17 Μ“ ν Ι ἐν 2 ἤν Ἕ νῷ . ἣν ἢρ τε Ι ξ'ς μ “" ᾿ 

φόρος. Αὕτη χήρα ὑπάργουσα καὶ Ἑλληνὶς οὔσα, μαϑοῦσα περὶ τοῦ 

--- ̓ ς ᾿ ἷ ἯΣ “-- 5» --Ἠ»ἤ ς ᾿ 

ὃ χκῶδ, ἐυέἐργεσίων - « «ναγείρειν, -α ὃ εὐ} τοῦτο κατὰ διόρθωσιν ὑπαργουδαν 
γ᾽ 3 “- - ε»" ων ν ᾿ μ “-- Ω Ν 

ἐν αὐτῷ τῷ χώδικ', ὃς εἰλεν ἀντ᾽ χυτοῦ τὸ ἔϑνη. --- 9 δεσποτίεις. --- 10 αὐτοὺστὲ. --- 

11 αὐτὰ οὕτω πολλαχοῦ τχατὰ πᾶσαν πτῶσιν, -- 17 ὑμᾶς οὕτως ἀπνευμάτιστον 

ἁπανταγοῦ κατὰ πάσας αὐτοῦ τὰς πτώσεις" ἀλλὰ χαὶ πάντα τὰ ἐς υ ἀργύμενα ὀνύμλατα 
Ω 5 ᾿ ᾿ -- ΄“-- 

μένει χατὰ χανύνα ἐν τῷ χώδιλ! ἀπνευματιστα, -ς 90 χαϑησας. το 21,22 παράδω- 
, δ - Σ 

σιν. .-- 20 εἰξ σιγχλητιχῆ, --ς 31 ἐλικίω», ἡ ς. 



Ω 
«--α« ῶ ---. 

βασιλέως ἐχάρη μεγάλως ὅτι παρεγένετο, χαὶ λαβοῦσα τὸν ξαυτῇ 

υἱόν, μονογενῆ ὑπάργοντα, ὀνόματι Νεανίαν, χαὶ χομισαμένη χρυ- 

ὺὸν χαὶ ἄργυρον ἦλθεν ἐν ᾿Αντιογείᾳ τῇ πόλει, χαὶ ῥίψασα τὸν σὸν χαὶ ἄργυρον ἡλῦεν ἐν ᾿Αντιοχεία τῇ πόλει, χαὶ ῥ΄Ψ τὸ 

χρυπὸν χαὶ τὸν ἄργυρον ἔμπροσῆεν τοῦ [ασιλέως, γονυπετοῦσα 
Ὁ ἢ 9 “« ς ἊΣ Ἁ 3 , Α “- ’ ἐδέετο αὐτοῦ. Ὃ δὲ βασιλεὺς ἐπυνθάνετο παρὰ τῶν παρεστώτων 

.Ἁ 
! 
. αὐτῷ τίνος γάριν ἥχει" οἵ δὲ λέγουσιν “᾿Απὸ τῆς Αἰλιέων πό- 

λεως" συγχλητιχὴ πρώτη τῆς πόλεώς ἐστιν αὕτη ᾿. ρώτα ὃξ αὐ- 

τοὺς τίς ὁ ἀνὴρ αὐτῆς χαὶ ποίας ϑρῃσχείας τυγχάνουσιν. -- Ὁ 
΄- 
! μὲν ἀνὴρ αὐτῆς Γαλιλαῖος τελευτᾷ, αὕτη δὲ τοὺς εὐμενεῖς σέβεται 

ϑεοὺς", Καὶ ὁ βασιλεὺς ἀχούσας ἐχάρη καὶ ἐχέλευσεν αὐτὴν ἄνα- 

στῆναι, ἐπυνθάνετο ὃὲ παρ᾽ αὐτῆς τίνος γάριν ἥχει πρὸς αὐτόν. 

Ἢ ὃς λέγε: “ Βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆι! ἤγαγον τὸν ἐμὸν 

υἱόν, σὸν ὃξ δοῦλον, ἐν τῷ σῷ παλατίῳ, ἵνα αὐτὸν στρατεύσης, 

ὡς ἂν βούλῃ". Ὃ δὲ λέγει: “ Ποίαν ὕρῃσχείαν σέβεται "; Ἢ δὲ 

λέγει “Τῆς μητρὸς τὴν παράδοσιν ". Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐχέλευσεν 

αὐτὸν εἰσαχϑῆναι,. χαὶ ϑεασάμενος τὸ νέον τῆς ἡλιχίας αὐτοῦ 

ξῆωχεν αὐτῷ τὸ τῆς ᾿Αλεξανδρείας δουχᾶτον χαὶ ἐνετείλατο λέγων᾽ 

σπΟ σους εὕρῃς Γαλιλαίους ὀνομάζοντας ἑαυτοὺς χαὶ πιστεύοντας 

τῷ ᾿Εσταυρωμένῳ χαχηνχάχως ἀνάλισχε αὐτοὺς χαὶ τὴν ὕπαρξιν 

αὐτῶν τῷ ταμιείῳ προσάγαγε ᾿. Ὁ δὲ Νεανίας ἀποχριϑεὶς εἶπεν’ 

“Βασιλεῦ. ἀχήχοα περὶ αὐτῶν, ὅτι σέβονταί τινα υἱὸν Θεοῦ, λε- 
’ ’ 3. ΔΝ ἊΝ Υ̓ -ὦἌ " ᾿ 9 , ᾿ 

Ἰόμενον Χριστόν" εἰσὶν δὲ οὐτο! ἄνδρες σχληροὶ χαὶ ἀπότομοι χαὶ 
3 Ἁ --Ο ἢ 9 Ἁ 6 »» 99 9 Ρ-" ὯΔ Α δ. ε “ οὐδεὶς δύναται αὐτοὺς ὑποτάξαι ", ᾿Ανοίξας δὲ τὸ μιαρὸν αὑτοῦ 

στόμα ὁ Διοχλητιανὸς ἤρξατο λέγειν βλάσφημα χατὰ τοῦ χυρίου 

ἡμῶν ἸΙησοῦ Χριστοῦ. “ Ὁ ϑεὺὸς αὐτῶν ", φησίν, “᾿γυναῖχα οὐχ ἔλαβεν" 
ὩΣ: , δεν ς, ΤῊΝ ες Δ ΝΑ ΕΣ Σ ποσάχις γὰρ χάγῳ ἐφιλολόγησα τὰς αὐτῶν Γρατρὰς χαὶ οὐδὲν ὠφε- 

ληϑην: εἰς ὃν δὲ πιστεύουσιν, ἐχ γυναιχὸς ἐγεννήϑη, ὃν χαὶ ἀρ- 

χιερεῖς συλλαβόντες χαὶ ἅπαν τὸ συνέδριον τῶν Ἰουδαίων χατέχριναν 
κ͵ 3 , φρ , 4» 4 -« 4 ἢ . - 

αὐτὸν ϑανάτῳ, χαὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀχανϑῶν ἐπέϑηχαν ἐπὶ 

6 χὼδ, ἠκει }} ἀελικίω».--- συγχλητιχῇ - - ἐσεὶν. το] 1 ἠχει.-- 12 ηδὲ. -- 18 Ὥντ 

οὕτω πανταγοῦ, ἀλλὰ ταὶ πάντα τὰ ἐς ἰῶτα ἀργόμενα ὀνόματα μένει χατὰ χανόνα ἐν 

τῷ κώδιχι ἀπνευμάτιστα, --- 14 ὡσὰν. -τ 18 ἐέύρεις. --- 20 ἀποχριϑεῖς. -- Ὧ8. οὐ- 

δεῖς. -- 20,27 ὠφελέϑην. 

[Φ]} 
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20 

ιῷ ῷι 
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--- . --- 

τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ, χαὶ χολαφίπαντες αὐτὸν ἐνέπαιξαν, χαὶ μίξαν- 

τες γολὴν χαὶ ὅξος ἐπότισαν αὐτὸν ὡς χατάδιχον, χαὶ χαταγχγόντες 

αὐτὸν εἰς πέτραν ἔρημον, προσηλώσαντες ξύλῳ, ἐχεῖ αὐτὸν ἐσταύ- 

ρωσαν, χαὶ ὡς ἀφῆχεν τὸ πνεῦμα, τὸ σῶμα αὐτοῦ εἰς χαινὴν σπή- 

λαιον ἀπέϑεντο ὡς χαταῦδίχου" εἰ ὃς ϑεὸς ἦν, διατί ταῦτα ὑπέστη; 

σε! τοὺς πιστεήοντας ξ-. ὁ γὰρ ἔχυτὸν σῶσαι μὴ δυνάμενος, πῶς σ 

εἰς αὐτὸν; ΔΙὰ τοὺς παντοχράτορας ϑεούς, ἐὰν μὴ μοι πεισϑῶσιν 

χαὶ θύσωσι» τοῖς ὑὕεοῖς, πᾶσαν τιμωρίαν ἐπιδειξάμενος χατανάλισχε 

αὐτοὺς καὶ τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν τῷ ταμείῳ προσάγαγε ". ᾿Εχέλευ- 

σεν ὃὲ συναναβῆναι αὐτῷ χαὶ δήο νούμερα στρατιωτῶν εἰς βοήϑε!αν 

χατὰ τῶν ἀντιλεγόντων, 

Γ ἌΣ ΤΩ ᾿ »“» ῳ “παν , ΤΊ » ὥτον Ὰ ἌΣ: αι! ΞΡ ς ἊΣ ΄ «“«,ὕ “ἡ 5. Ὁ δὲ Νεανίας ἀσπασάμενος τὴν ξαυτοῦ μητέρα ἐξήρχετο 

μετὰ τῶν γενναιοτάτων αὑτοῦ στρατιωτῶν χατὰ τῶν γρ'στιανῶν. 

Τούτων δὲ τ τ᾿ ἐπὶ τὴν ᾿Αλεξανὸρέων πόλιν, ἐχ τοῦ χαύ- 
δ, ΄κς ᾿ αὖ κχ . ’ 

σωνος τοῦ ἢλίο οἱ ἵπποι ἀπέϑνησχον. Διὰ τοῦτο οὖν ὁ Νεανίας 

διὰ τῆς νυχτὸς τὴν πορείαν ἐπο'εῖτο, ὃτϊὰ τὸ μὴ ἀποῦνηήσχειν τοὺς 

πποὺς ἐχ τοῦ χαύσωνος, χαὶ εἰσελθόντι αὐτῷ ἐν ᾿Απαμεία τῆς 
Ὁ; Συρίας ὑπήντησεν αὐτῷ πᾶσχ ἢ πόλις πρὸ τοῦ φϑάσαι τὸν ἥλιον 

πρὸς ἀνατολάς. ᾿Εξεργομένου ὃξ αὐτοῦ ἐχ τῇς πόλεως ᾿Απαμείας μετὰ 

τῶν δ᾽0 νουμέηων. ὁμίας : ἐνομένης. ὡς περὶ τρίτην ὥραν τ: νηχτός, 

ὡς ἀπὸ σταδίων τριάχοντα ᾿Απαμείας, ἐγένετο σεισμὸς μέγας ἐπ᾽ 

αὐτοὺς χαὶ ἀστραπὴ φριχτή, χαὶ πάντες ἐγένοντο ὡσεὶ νεχροί, 

χαὶ φωνὴ ἐξ οὐρανοῦ ἴλθεν λέγο)σα- “Νεανία, ἀποῦνήσχεις χαὶ 

ποῦ πορεγῃ "; Καὶ ὁ Νεανίας ἔφη" “᾿Απὸ τῆς Αἰλιέων πόλεως" 
ΦΉΣῸΣ, 2 ΚΣ, -- ᾽ ᾿ς κ᾽ ὰ " Α τι; ἀρϑοὰ ΞΕ νι ΩΝ δ΄ τῆς συγχλητιχῆς Θεοδοσίας υἱός εἰμι χαὶ χγὲν με πρὸς τὸν 8α- 

σίλέα, ὅστις ἔδωχέν μο! τὸ τῆς ᾿Αλεξανδρείας δουχᾶτον χαὶ ἐξουσίαν 

παρέσχεν μο! λέγων: “Ὅσους εὔσῃς Γαλιλαίους ὀνομάζοντας ξαυ- 

τοὺς γρ'στιανοὺς χαὶ πιστεύοντας τῷ ᾿Εσταυρωμένῳ τιμωρουμένους 

κατανάλισχε, ᾿ Καὶ πάλιν γλῦεν φωνὴ αὐτῷ λέγουσα “ἮὮὮ Νεα- 

“Ἃ« ᾧῷ -- 3 ᾿ , } - » 1 χωῦ, ἐνέπεξαν. πα ἡ ματοὺς. --- ὃ ταμίως πα 6 πορίιων ἐποιῆτο. -- 17 ἀπ 
’ ᾽ ᾿᾽ ἰἷὰ “ ͵ τ ᾽ -- ω Γ - Ψῃ 

μία. -- 19 ἀπιμίας, οὕτῳ καὶ Ἀατόπι, το 252 «στραπὴ φοιχιῆ. το 25 φωνὴ οὐτῷ 
Ἂ τ ᾧ ’ - « ᾿ ᾿ } ᾿ς Με ᾿ “ 

καὶ κατόπι. -α 21 αἰλικίων. --- 20 εἰμὶ. --ς 27 ἐύρεις. -α 309 ηλϑεν) οὕτῳ σγεῦον 

ἁπανταγοῦ. 



ἜΝ 5 

νἱα, χαὶ σὺ χατ᾽ ἐμοῦ ἥχεις "" Λέγει ὁ Νεανίας" “Κύριε, τίς εἰ: 
, , , τς 3 ἢ ’ ; “ 39 ᾿ 3 ἐμτράνισόν μο! σεαυτόν οὐ γὰρ ἰσχύω σὲ ϑεωρῇσαι", Καὶ εὐ- 

ϑέως ὥτρϑη αὐτῷ σταυρὸς χρυσταλλοςειδὴς χαὶ φωνὴ ἐχ τοῦ σταῦ- 

ροῦ λέγουσα' “Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ ἐσταυρωμένος, ὁ τοῦ Θεοῦ 

υἱὸς ", Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Νεανίας" “᾿Αχήχοα παρὰ τοῦ βασιλέως, 

ὕὅτ' ὁ Θεὸς γυναῖχα οὐχ ἔλαβεν, καὶ πῶς λέγεις, ὅτι Θεοῦ εἰμι υἱός: 

Διατί οὖν οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων χατέχρινάν σε χαὶ παρέδωχάν 
ἢ ᾿ Ω "ἊὋὦ ᾿ ᾿ “»" σε ΠΙοντίῳ Πιλάτῳ ὡς χατάδιχον, χαὶ προσήνεγχάν σοι ὕξος πιεῖν 

μετὰ χολῆς μεμιγμένον; χαὶ διατί προσύλωσάν σε τῷ ξύλῳ τοῦ 
Β. : δ. Υ »" - μὴ ’ “ εἰς Ζ . 39 ’ 9.» σταυροῦ; εἰ υἱὸς εἰ τοῦ Θεοῦ, διατί ταῦτα ὑπέστης; " Λέγει αὐτῷ 

ὁ Κύριος: “Νεανία, ἐπειδὴ ἑόραχά σε μέλλειν ἔσεσϑα! μο! σχεῦος 

ἐχλογῇῆς. ἐγώ σοι ἀποχαλύνω: εἰ μὴ ἐγὼ παρεδόϑην, οὐχ ἂν τ τ" ὑόν ὠὰ 
τοὺς παραδεδομένους: ἀνεχαλεσάμην" εἰ μὴ ἐγὼ χατεχο θ᾽) τοὺς παραδεδομένους ἀνεχαλεσάμην' εἰ μὴ ἐγὼ χατεχρίϑην, 

ἊΝ ΡῈ 2 Ὧ ὰ ΡΜΤΘΟΝ 9 -- δέ Ἔ ἢ ΔῸ Ν λ ’ - 

οὐχ ἂν τοὺς χαταδιχασϑέντας ἠλευϑέρωσα᾽ εἰ μὴ ἐγὼ προσηλώϑην τῷ 

ξύλῳ τοῦ σταυροῦ, οὐχ ἂν τοὺς προσηλωϑέντας ἐν πυῦμέν: τοῦ 
Δὸ δι εἰς 3 Ἁ 2 ᾿ν ΘῈ » ὃ τὰ μη ὩΣ Ε ὃ 2 Ὁ 

λδου ἀνήγαγον: εἰ μὴ ἐγὼ ἐνεχρώϑην, οὐχ ἂν τοὺς νεχρωϑέντας 

ζωοποιήσας ἀνήγειρα 

4. Ταῦτα ὁ Κύριος εἰπὼν χαὶ γαροποιῆσας τὸν Νεανίαν 
4 ες» 9 “ “ 9 ! δ 59 “-« ’ ἢ ᾿ 

ἀνῆλϑεν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, εἰπών “Ἐν τούτῳ τῷ σημείῳ νίχα πάν- 
'σ: Ἁ δ ἜΒε; Σ ᾿ ρ Ϊ ’ δ 9 λ 57 Ἁ -7ζΓ4,.ϑ 6 ΝᾺ 

τας τοὺς ὑπεναντίους, χαὶ ἢ εἰρήνη Ἢ ἐμὴ ἔσται μετὰ σοῦ", Ὁ ὃς 

Νεανίας χαρὰν μεγάλην λαβὼν χαὶ πίστιν ἐϑαρσοπο!ήη, ὁμοίως 

χαὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, χαὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ τῆς νυχτὸς ὑπέ- 

στοενεν μετὰ τῶν στρατιωτῶν χαὶ ἤλνεν ἐν τῇ Σχυϑοπόλε!:, χαὶ ᾿ξ μετα τ ἐράατιῶῖ " ἜΛΗΕΝ ἕν τῇῃ νολξι, Δα! 

προσχαλεσάμενος χρυφίως πᾶσαν τὴν συντεγνίαν τῶν χρυσοχόων χαὶ 

ἀργυροπλαστῶν ἠρώτα αὐτοὺς λέγων" “ Δύνασϑέ μοι ποιῆσαι σχεῦος, 
ΝΟΣ, 9. ΝΥΝ δ᾽ Ν᾽ γ᾽. ἌΝΝΑ ᾿ Ὁ 9 ᾿ “ῖᾳςἀφ:.νπνΝ Υ 
ὃ ἐγὼ ἐχδίόωμι ὑμῖν"; Οἵ δὲ φοβηϑέντες τὸ αὐστηρὸν τοῦ ἀνδρός, 

συμβούλιον ποιήσαντες, ἔστησαν ἔμπροσϑεν αὐτοῦ ἕνα, τὸν μείζονα 

αὐτῶν τεχνίτην, ὀνόματι Μάρχον, εἰπόντες: “Οὗτος ποιήσει, χύριξ, 

τὸ ϑέλημά σου". Καὶ αὐτοὺς μὲν ἀπολύσας ἔλαβεν τὸν Μάρχον ἔγγ!'- 

στὰ αὐτοῦ χαὶ εἰσήνεγχεν αὐτὸν ἐν τῷ χοιτῶνι αὑτοῦ χατάμόνας. 

2 χὠ. σὲκυτόν.--ὅ βασιλέως] κῶδ, βαλέως.---1] σκεῦος ἐκλογῇ] Πρᾶξ. ὃ", 15. -- 

12 οὐχὰν" οὕτω χαὶ κατόπι. -- 20,29 Ὃ δὲ Νεανίας - θέλη σο0] ὅρα ΟΟΠΟΙΠ]ΟΤιΙ πὶ 

ἰοπι, ΧΙχ, ῬΑΥΪΒ118 1044, σ. 29θ-297. --- 25 δύ νασϑαί.---ὸ ἐχδίδομι.---28. τεχνητη ν. 
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χαὶ λέγε: αὐτῷ “Ποίησόν μοι σχεῦος, ὅπερ ἐχοίδωμί σοι, χαὶ 

λάβε παρ᾽ ἐμοῦ τιμὰς πλείους ᾿. “Ὃ ὃὲ λέγει “Ἐγὼ ποιήσω, χύ- 

ριξε ἢ. Καὶ ἔρριψεν ἔμπροσϑεν αὐτοῦ ἀργύριον χαὶ χρυσίον πολὺ 

στφοῦρα χαὶ ὑπέδειξεν διὰ τῆς δεξιᾶς αὑτοῦ χειρός, τῷ δαχτύλῳ. 

τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ, τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ νυχτί" ὁ δὲ 

λΙάρχος ἰδὼν εἴπεν- “Κύριε, οὐ δυνήσομαι τοῦτο ποιῆσαι, ἐπειδὴ 

τὸ μυστήριον τοῦτο γαλιλαῖόν ἐστιν, χαὶ ἐὰν ἀχούσῃ ὁ βασιλεύς, 

χαχηνχάχως ἀναλώσει με. Ὁ δὲ Νεανίας λέγει “ Μὰ τὸ σημεῖον 

τοῦτο τὸ ὀφϑέν μο: ἐν τῇ νυχτὶ χαὶ τὸν λαλήσαντα πρός με δι 

αὐτοῦ ἀπόχρυφα μυστήρ'α, οὐ μὴ ἀναγγείλω τῷ βασιλεῖ". Ὁ ὃὲ 

ΔΙάρχος οὐκ ἐπείϑετο αὐτῷ: ὁ δὲ Νεανίας ἔπεισεν αὐτὸν λέγων, ὅτ’ 

“Ἕως ϑανάτου οὐ μὴ ἀπαγγείλω τῷ βασιλεῖ τὸ μυστήσιον", Ὃ 

ὃξ πεισϑείς, διὰ τῆς νυχτὸς ἐν μυστηρίῳ χαταμόνας εἰργάσατο τὸν 

σταυρὸν διὰ ἀργυρίου χαὶ χρυσίου, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πληρωϑῆνχ! 
“Ψ 

τὸν σταυρὸν χαὶ ἀνορϑοῦσϑαι, ὥφϑησαν ἐν αὐτῷ τρεῖς εἰχόνες 

Ἰραφαῖς ὀνομάτων δειχνύουσαι τῇ ἐβραϊδι ὁὀιαλέχτῳ ἄνω ἐν τῇ 

ἀρχὴ “Ἐμμανουήλ ", χαὶ ἐν ταῖς ἑχατέρωϑεν ἀρχαῖς “Μιχαὴλ 
Ὁ Α ͵ 3» 4 , ψιὶ τ ὯΝ 6 γοῦν χὰ ΟἿ τῷ ΑΣΣῸΝ χαὶ Γαβριήλ". Ἠβουλήϑη οὖν ὑφοραϑεὶς ὁ Μάρχος ἀπαλεῖψαι χαὶ 

οὐχ ἠδυνηϑη ἢ γὰρ χεὶρ αὐτοῦ ἔμεινεν ὡσεὶ ξηρά. ᾿Αλεχτρυόνος 
λ , Γ᾿ Φ νὋ ἵμ . ᾿ 4 Ύ 

ὃς φωνήσαντος ἤληεν ὁ δοὺξ ὁ λεγόμενος Νεανίας εἰς τὸν οἷχον 

λιάρχου, τοῦ ἄραι τὸν σταυρόν, χαὶ ἰδὼν αὐτὸν προσεχύνησε» 

αὐτῷ χαὶ λέγει τῷ Διάρχῳ- “Τί ἐστιν ταῦτα τὰ πρόσωπα χαὶ 

τίς ἢ ἐπιγραφή" Ὃ δὲ λέγει αὐτῷ" “Κύριε, ἐν ἡ ὥρᾳ ἐτελέσϑη 

τὸ ἔργον, ἀνέτειλαν αἱ τρεῖς εἰκόνες αὖται χαὶ οὐ γινώσχω τίνος 

ἢ τίς ἢ ἐπιγραφή ἢ. 
γ , Ω 

εἰνα!, χαὶ προσχυνήσας τὸν σταυρὸν εἴλισσεν ἐν πορφύρᾳ καὶ ἔἐπο- 

Ὁ ὃὲ Νεανίας ἔγνω τινὰ δύναμιν ἐν αὐτῷ 

"( . “νὰν . - , ὀ αὶ Α - , , ᾿ 
ρευθῦη τὴν ὁδὸν αὐτοῦ γαΐρων, δεδωχὼς τῷ τεχνίτῃ Μάρχῳ τιμὰς 

πλείους, χαὶ εἰσῆλθεν μετὰ τῶν δύο νουμέρων ἐν τῇ πόλει αὑτοῦ. 

ὅ. Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐχείναις συνήϑεια ἐχράτει χαϑαρπά- 

1 κωὸ, ἐχδίϑομέ.--- ὃ πολὺν. --- Ο Μάρκος) μάρτυς {| εἰδὼν.---8. ματὸ. --- 1129 Ὃ 

δὲ λίχρκος - ἐν τῇ πόλει: αὐτοῦ] ΟΟη6}]. τ. ΧΙΧ, σ. 297. --- 16 Οοης!]. εἰκόνες" καὶ 

ἐπεγέγραπτο τῇ ἐβοαῖδι χτὰ, -- 18 ἐφοραϑεῖς || ἀπαλέψαι κ- οὐκη δὴν ϑὴη.} Οοη61]. 

απαλ. τὰς εἰχήνας, -- 10 ὠὡσειξηρῶ. ἀλεχιρυώνοξ. --- 3] ἄραι. -α 20 ἡλισεν. --- 

80 χαταρπάζεσθαι, 



πτιου τν ὰΞ 

ζεσϑαι τὰς θυγατέρας τῶν πέριξ πόλεων. τῶν περὶ Ἱερουσαλήυ.. 
ὑπὸ τῶν Σαραχηνῶν εἰς γυναῖχας᾽ γνωστὸν δὲ ἐγένετο τῷ Νεα- 

νίᾳ λεγόντων τῶν πολιτῶν, ὅτι “᾿λϑόντες οἱ Σαραχηνοὶ ἐχό- 

χλωσαν τὰς πόλεις ἡμῶν ", χαὶ Ἦλθον δεόμενοι χαὶ παραχαλοῦυ- 

τες αὐτόν, ὅπως ἐξέλθῃ εἰς πόλεμον χατ᾽ αὐτῶν. ᾿Αναστὰς δὲ ὁ 

Νεανίας ἐξήρχετο μετὰ τῶν γενναιοτάτων αὑτοῦ στρατιωτῶν’ ἐβά. 
μ: Ἁ δ » “» μὰ μὴ -«- ( Ἃ͵»“" “ 4 σταζεν δὲ τὸν σταυρὸν χαὶ ἔλεγεν ἐν ἑαυτῷ" “Νῦν γνώσομαι, εἰ 

. ϑῳ ᾿] Ἁ ’ 3 - λ δ Ἁ - ’ , 

ἀληδῇ εἰσιν τὰ λεχϑέντα μοι ἐν τῇ νυχτὶ ὑπὸ τοῦ σημείου) τοῦύ- 

τοῦ", χαὶ προσηύχετο λέγων' “Γενοῦ μοι εἰς βοήϑειαν ἐλπίδος 
᾿ ’ δῆς ᾿ ὝἾ ς ᾽ , . δ᾿ “ - “- μοῦ χαὶ γνώσομαι, ὅτι σὺ εἰ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ 

φ 

ζῶντος, ὃ βασιλεὺς τῶν αἰώνων "͵ Καὶ προσευχομένου αὐτοῦ ἐγέ- 
᾿: Ἁ 39. " , 66 , 4 ᾿ 

γνετο φωνὴ πρὸς αὐτὸν λέγουσα “Νεανία. ϑάρσει' ἐγὼ γάρ εἰμι 
[ 

δ᾿ γ ᾿ ᾿ [ὴ θε “Ὁ .,5 ᾽Α; - μ᾿ “ “- » δας -΄ς τως 

χύριος ὃ Θεὸς μετὰ σοῦ ", ᾿Αχούσας δὲ τῆς φωνῇς ἐπεδίωχεν αὖ- 
μ ’ “Ἂ ἈΡΘΣΒΡΣ ἰς » : μ - “- 2 ΝΜ. τούς, φϑάσας ὃε αὐτοὺς λέγει τοῖς στρατιώταις “ Στῆτε ἐχ δεξιῶν 

χαὶ ἐξ εὐωνύμων, υμνώσαντες ὑμῶν τὰς σπάϑας. βοηδϑοῦντος 

γὰρ ἡμῖν τοῦ ᾿Εσταυρωμένου, ἀναλώσομεν πάντας τοὺς ὑπεναν- 
9 

τίους. Καὶ ἐξέτειναν τὰ ὅπλα αὑτῶν χαὶ ἐχύχλωσαν τοῖς ἵπποις 

αὑτῶν τὸν δῆμον τῶν Σαραχηνῶν, χαὶ ἀπέχτειναν ἐν τῷ βραχίονι 

τῶν ἄνδρας χιλιάδας ἕξ, χαὶ τῶν τοῦ Νεανίου στρατιωτῶν οὐδὲ 
Ύ ’ 

εἰς ἦν πεπληγμένος. 

6. Μετὰ ὃὲ τὸ τρόπαιον ἀπέστειλεν ἕνα τῶν στρατιωτῶν ἐν 
« “4 », φ οὦ ! ὉΔῸΝ ἀπὲ ’ ς ’ : 8. »-«“«Ἤ ρ 

τῇ οἰκίᾳ αὑτοῦ μηνύσαι αὐτὸν [ἐρχόμενον] ὑπήντησεν ὃξ αὐτῷ ἢ 

μήτηρ τοῦ Νεανίου χαὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν περὶ τοῦ πολέμου, 
Α [ “Ὁ , “ὦ μ δ" δ᾿ »"Ἕ" δὲ , τ νΝῪνς 3 ᾿ χαὶ μαϑοῦσα ὅτι ἐνίχησεν ὁ υἱὸς αὑτῆς, ἐχάρη σφόδρα. Ἔλϑου- 

τα ὃὲ αὐτὸν τὸν Νεανίαν εἰς τὴν οἰχίαν ὑπήντησϑθν αὐτῷ ἢ μή- 

τὴρ λέγουσα᾽ “ΤΠ λυχύτατόν μοὺ τέχνον, οἷδας ὅτι ἐστράτευσά σξ 
“«« “᾿ «- “»μΜιω" , 

ἐν τῷ παλατίῳ. Ἔν Ὁ γοῦν ὥρᾳ ἐξῆλθες ἐπὶ τὸν πόλεμον, λα- 

ϑοῦσα ἐν τῇ χειρί μοῦ τὸ ϑυμιατήριον ἐδεόμην τῶν ϑεῶν, ὅπως ἣ ΞΡ ΕΠ Ἴ τὴ| μη ᾿ 5 
σοι βοηϑήσωσιν, καὶ ἰδοὺ ἐνίχησας ᾿. Λέγει ὁ Νεανίας" “Καλῶς 
5 Ι 4 ᾿ ἰν Α 4 “«“᾿ 9 ᾿Ὶ “ἊΝ ἐπ “ Β Ἁ -’ α« 

ἐποίησας εὐχομένη ὑπὲρ ἐμοῦ, ἐγὼ δὲ ἐβοηϑήϑην ὑπὸ τοῦ: ὑεοῦ 

-. - . ζ - 5 ω 

4 κῷῶδ. ἠλϑω».--Ο νενναιωσθτων.-- 8. εἰκληϑὴ εἰσὶ».---Ἰ φωνῆ.---]ὸ ἐξευωνὸ- 
- ζ ΝῚ ΜΞῈ ’ Ε ΩΣ 2 , 

“ων. --᾿ 106 ἀναλώσωμεν. --- 18 σερεχινών.--- 33. μὴνύσαι  προπέϑηκα τὸ ἐρχόμενον 

ἔνεχα σαφηνείας || αὐτῷ} «αὐτῶν. -- 33. νεκνέᾳ |] περιτοῦ. ---- 20ὺ οἶδας. τα 21 ἐνῇ. 

10 

80 



10 

ἜΠΗ Τα, 

μο)΄. Λέγε! αὐτῷ Ἢ μήτηρ αὐτοῦ “Μὴ προσαγόρευε ἕνα ὑξόν. 

τέχνον, ἵνα μὴ οἱ λοιποὶ γολέσαντες ἀμύνωνταί σοι. Λέγε! ὁ 

Νεανίας: “ΔΙῆτερ, πλανᾶσα!" πῶς γὰρ γνωσόμεθα, ὅτι οἱ ϑεοὶ ἐ- 

βοηϑησάν μοι; Καὶ εἰσελθὼν ἐν τῷ χοιτῶνι αὑτοῦ. ἔνϑα 

τὰ εἴδωλα, λέγε!" “Ὑμῖν λέγω τοῖς ϑεοῖς, τίς ἐβούή ησέν πη 
ω ’ "» κ, τῷ πολέμῳ ̓; Καὶ οὐχ ἦν φωνή, οὐὺὲ ἀχρόαλσις, χαὶ στραφεὶς 

Α ᾿ , φ -, " ς 

ποὺς τὴν μητέρα αὐτοῦ λέγε!" “Ἴδε, μῆτερ, οἱ ϑεοὶ οὐχ ἐλάλη- 

σάν μοι". Λέγει αὐτῷ: “Ἐπειδὴ ὡς ὀφείλων δεῖραι αὐτοὺς 

εἰσῆλθες "᾿, Λέγε! αὐτῇ “Ιὔσελθε οὖν σὺ χαὶ εἴπωσίν σο! ποῖος 

ὑεὸς ἐβούϑησέν μοι". Καὶ εἰσελϑοῦσπα λέγει" “Δέομα! Ἴ 

ϑεοί, οὐγ ὑμεῖς ἐβοηϑύήσατε τῷ οἰχέτῃ ὑμῶν"; Καὶ οὐχ ἦν φωῳ 

νὴ, οὐδὲ ἀχρόασις. Ὃ ὃξ Νεανίας χρατῶν τὸ ὅπλον τοῦ σταῦ- 

ροῦ ἀνεβάλετο τὴν γλαμύδα, χαὶ διαπρώσας τὴν εὰ αὐτοῦ, 

εἰσελθὼν ἐλάχτισεν τὰ εἴδ7ἕὼλα χαὶ ἐξετίναξεν αὐτὰ ἐχ τῶν βωμῶν 

αὐτῶν εἰς τὸ ἔδαφος, χαὶ ποιήσας αὐτὰ λεπτὰ διέδωχεν ὀρφανοῖς 

χαὶ χήραις (σαν γὰρ γρησπᾶ χαὶ ἀργορᾶ)ν, χαὶ λέγει τῇ μητρί" 

“Ἐγὼ ἐβοηλγήϑην ὑπὸ τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ ᾿. Ἢ ὃὲ μή- 

τῇ. ἰδοῦσα, ὃ ἐποίησεν 9 υἱὸς αὐτῆς, "ἀπῆλθεν πρὸς τὸν βασιλέα 

Διοχληπιανὸν χαὶ λέγε: αὐτῷ “Βασιλεῦ, δέομαί σου" μεγάλῃ πλά- 

ν περιέπεσεν ὁ υἱός μο.)" πιστεύσας γὰρ τῷ ᾿Εσταυρωμένῳ, λα- 

βὼν τοὺς ὕεούς μο. ἐποίησεν αὐτοὺς λεπτὰ χαὶ ἔδωχεν πένησιν ἢ. 

Καὶ ὁ βασιλεὺς λέγε! πρὸς αὐτήν" “Εἰ [οὐ] δυνάμεθα αὐτὸν πεῖσαι 

παραινέσαντες, ἐπεὶ ἀναλωϑήτω, χαὶ πρόσχες ἐν π “ἢ μοῦ τῇ 
λ -ςᾳ 

συγχλήτωῳ. χαὶ ὃς ὃ 

ἡ --ἅ.ὄ- 

᾿ “᾿ ω λει δεινὸς ἄργων, ᾧ ὄνομα Οὐλχίων, χαὶ χαϑίσας ὁ τοὶ 

ἐπέστειλεν ἐπιστολὴν Οὐλχίωνι τῷ ἠγεμόνι, περιέχουσαν" τὸν τύ- 

πὴν τοῦτον: “Βασιλεὺς Διοχλητιανὸς Οὐλχίων: τῷ ἐμῷ ὑγαν 

γαΐρειν. Λαβὼν τῶν πέριξ πόλεων τὴν σὐγχλητον πορξ")0" πρὸς 

8 χων, πλανάώσαι. --- Ο οὐχὴ»ν φωνῇ οὕτω ταὶ χατόπι. --- 8 ὁφ. δείραι. τ---- 9. ποίος. 

-- 13 ἀνεβάλλετο 1] διαπρόσις. --α 14 εἰσελθὼν. -- 10 γάρχρυσᾳ χαὶ ἄργυρα. -- 

92) πείσκαι. -- 34 δὰν ἀρέσει. --- 9ῦ ἐπιγοχφῆ τεφαλαίου ἐν τῷ χώδιχ' ὑετὰ τὸ υἱόν, 

οὕτως ἔχουσα Πρώτη ὥϑλησιξς τοῦ ἁγίου Προχοπίου. --- 30 δεινως [| καϑήσας. -- 

91 ἡγεμώνι' οὕτω ταὶ χατόπι, 



-- 9 --- 

΄“ 

Νεανίαν τὸν υἱὸν Θεοδοσίας τῆς συγχλητιχῆς, τὸν δοῦχα' ἀχύήχοα 

γάρ, ὅτι πλάνῃ περιέπεσεν χαὶ πιστεύε! τῷ ᾿Ἑσταυρωμένῳ: χαὶ 

εἰ μὲν πείσῃς αὐτόν, λήψῃ παρ᾽ ἡμῶν τιμὰς μεγίστας" εἰ δὲ μὴ 

πεισθῇ, χόψας τὴν ζώνην αὐτοῦ, πᾶσαν τιμωρίαν κἰσυνεν 

τανάλισχε αὐτόν, ἵνα ἰδόντες οἱ λοιποὶ μηχέτι τολμήσωσιν 

πιστεῦσαι! τῷ ᾿Εσταυρωμένῳ ". ᾿Ηνέχϑη ὃξ ἢ ἐπιστολὴ τῷ ἢγε- 
.ω»"» 

μόνι, χαὶ ἀναγγοὺς αὐτὴν ἔλαβεν τὴν σύγχλητον τῶν πέριξ πό- 

.«-“ 

ω Ύ . ᾿ , “" λέων χαὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὑτοῦ, χαὶ Τλῦεν εἰς τὴν οἰχίαν τοῦ 
(ὁ 3 

-, ., 24 ΠΡοι 5 τ ε - .».,) 5 κα ἢ “ἊΝ ,»» ὡουχός, καὶ ἀπέστειλεν ἕνα τῆς τάξεως λέγων πειό μείζων 

0.00 εἴ τῷ γένει χαὶ τῇ στρατεία. ἦλϑον ποὺς σὲ ἀποδοῦνα’ σο! 

τὸν ἀσπασμόν", Ὃ ὃὲ Νεανίάς ἐχέλευσεν αὐτὸν εἰσελθεῖν. ᾿Ασπα- 

σαμένων ὃς αὐτῶν ἀλλήλους, ἐπέδωχεν ὁ ΤἼΈΡΩΣ τὴν ἐπίστο- 

Δὴν αὐτῷ τοῦ βασιλέως, χαὶ χαϑισάντων αὐτῶν ἤρξατο ὁ ἡγεμὼν 

λέγειν τῷ Νεανία- “Ἰδοὺ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ἐμοὶ χαὶ σοί 

Ὁ δὲ Νεανίας ἔγνω ὃι᾽ ἣν αἰτίαν ἀπεστάλη, χαὶ δεξάμενος τὴν 

ἐπιστολήν, λύσας χαὶ ἀναγνούς, ἐποίησεν αὐτὴν λεπτὰ χαὶ ἐσχόρ- 

πίῖσεν εἰς τὸν ἀέρα, εἰπών: “Ἐγὼ γριστιανός εἶμι" νῦν οὖν ποίει 

τὰ προσταχϑέντα σο!". Λέγε: ὁ ἡγεμών’ “ Καὶ τὸν βασιλέα φοβοῦ- 

μα! χαὶ σὲ ὡς φίλον ἐντρέπομαι, χαὶ τί ποιήσω οὐχ οἵἴδα: πεί- 

σϑητι οὖν μο! χαὶ τῇ συγχλήτῳ πάσῃ, χαὶ ϑῦσον τοῖς ϑεοῖς ἐπ 

ὄψεσιν αὐτῶν, ἵνα χαὶ αὐτοὶ ἀνενέγχωμεν τῷ 3ασιλεῖ, ὅτι π Ω)- Ι 
5 κὶ 

πεῖσαι, ἐπεὶ ἀναγχάζομαι τὸ προσπταγχϑέν μο! ποιῆσα! εἰς σέ 
μὲ 

Λέγει: ὁ Νεανίας “Καλῶς εἶπας, ἤγεμών, ὅτι ϑῦσον᾽ ἐγὼ γὰρ 

ϑυσίαν προσφέρω τῷ βασιλεῖ μο0 Χριστῷ! τί γὰρ χείρω, ἐὰν τὸ 
; Ξ 

᾿ 

σῶμα ἐν τῷ χόσμῳ τούτῳ δορυφορεῖται, ἢ υχὴ εἰς αἰῶνας 7 ()“ 
(Ὁ- 

Ψὧ 

χολάζεται: ἀχήχοα γὰρ χαὶ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς λεγούσητ᾽ 

Μὴ φοβηϑῆτε ἀπὸ τῶν ἀποχτευνόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ Ψυχὴν 

αὴἡ δυναμένων ἀποχτεῖναι. φοβήϑητε ὃς μᾶλλον τὸν δυνάμενον χαὶ 

ΨΌΧΥΝ χαὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. ἴὸξς, σάρχες πρόχεινταί σοι" 

1 χωὸ. δουχα. --- ὕ εἰδόντες. --- 6. πιστεύσαι [] η»ν. δὲ ηἐπιστολὴ. --- 8 ηγλϑεν, --- 

12 δηγεμὼν' οὕτω καὶ ἀλλαγοῦ. --- 18 χαϑη σιίντων. --α- 15 διὴ». -- 19. οὐχοίφιι. --- 

20 ϑύσον. -- 2] ἐφύψεσιν αὐτῶν. --᾿ 23 ποιήσαι. --α 28 ϑύσον. -- 35 ηδὲ ψυχῇ 

εἰσκιῶναξ. --τ 1 Ματὺ, ι΄, 28} φοβηϑιτε ἀποτῶν. 

10 
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ιὸ [}} 

90 

ὃ βούλει, ποίει εἰς 
μέ" Ὁ Ὁ 
μς. ἡγεμὼν λέγει" 

10 

Ἁ 

φίλος μοὺ εἶ", τὰ αὐτῷ ὁ Νεανίας" ̓ 

“ΔΙ πολυλόγε!, ἐπειὸῃ 

“Εὐπόν σοι ὅτι πιστεύω 

τῷ ᾿Εσταυρωμένῳ, τῷ ἔχοντι ἐξουσίχν πάσης βασιλείας χαὶ λύοντι 

πᾶσα: ἀρχὰς καὶ ἡγεμονίας " Καὶ ταῦτα εἰπών, λύσας τὴν ζώνην 

αὐτοῦ, ἔρριψεν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ἡγεμόνος" ὁ ὃξ ἡγεμὼν χο- 
λέσας, ἄμα τῇ συγχλήτῳ ἀνέστη χαὶ ἐχέλευσεν σηληφϑέντα αὐτὸν 

Ἁ “᾿ 9 ᾿ 

ἄγεσϑαι ἐπὶ τὴν Καισαρέων πόλιν, ἔνϑα ἦν τὴν οἰχοδομὴν τοῦ 

νχοῦ ἐποπτεύων. Καὶ χαϑίσας 

σεν αὐτὸν ἀγϑῆναι" ϑεασάμενον δὲ 

9 

ἐπ 
φ " “ ’ [ Ὰ 4 ἰφ 

ὶ τοῦ βήματος ὁ γεμὼν ἐχέλευ- 
) 

τὸ πλῆϑος τῆς πόλεως τῇ τῶν 
»» , ἐε ΞΘ 59 

εἰδώλων πλάνῃ μεϑύον ἔχραξεν ἔμπροσϑεν τοῦ ἡγεμόνος" “Οὐτός ἐστιν 

ὁ ἀνατρέπων τὰς τῶν ϑεῶν ϑυσίας, ὁ τῶν ἡμετέρων ϑεῶν χα :- 

ρέτης;, ὃς καὶ ἐν χλεύῃ διασύρε: τὸ βασιλιχὸν πρόσταγμα". Ταῦτα 

ἀχούσας ὃ ἤγεμών, ὡς ὑπὸ πνεύματος πονηροῦ τὴν ψυγὴν ἀγριω- 

ὑείς, χαὶ τὴν ὄψιν διαστρένας, ἐχέλευσεν χρεμασϑέντα αὐτὸν ξέε- 

σθαι, ἕως οὐ ἤλλαξεν δεχατέσσαρας χυεστιοναρίους. Ξεομένου δὲ 

αὐτοῦ, τινὲς τῶν ἐχξε 
-«- 
! 
. 

ἔχλαιον" ὁ ὃξ Νεανίας 

τοί, μὴ χλαίετε ἐπ᾽ ἐμοί, 

τῶν Φυχῶν αὐτῶν" 

τούτῳ ἀναπαύσηται, 

Ἴ 
εἰτεν 

τ' γάρ μοι 

ἢ δὲ φυχὴ 

ἑστώτων ἰδόντες τὸ νέον τῆς ἡλικίας αὐτοῦ 

πρὸς αὐτοὺς" “Πατέρες χαὶ ἀδελ- 

ὄφελος, ἐὰν τὸ σῶμα ἐν τῷ βίῳ 

“ Ἁ 

ἀλλὰ χλαύσατε μᾶλλον ἐπὶ τῇ πλάνῃ 

ἰς αἰῶνα χολάξηται ", Καὶ προσ- 

Ἡύγετο λέγων" “Κύρις ὁ Θεὸς ὁ τῶν πεπλανημένων ὁδηγός, 

βοηϑὸς τῶν ἐν ὕλίψεσιν χαὶ ἀντιλήπτωρ τῶν χαταδυναστεηομένων, 

ξνίσγυσόν μς τὸν δοῦλόν σου, ἵνα χαταπατήσω τὰ χέντρα τοῦ Δια- 

3όλου", ΟἹ ὃξ χυεστιονάριοι ἠπτόνουν ξέοντες αὐτόν, ὡς χαὶ τὰ ἔν- 
ἊΝ ( « 7 . « ὮΠ,ν αι [ 9 6 ’ 

δοῦεν τῶν μελῶν αὐτοῦ διὰ τῶν ὀγχίνων ἐχφέρεσϑαι, ὡς πάντας 

λέγειν ὅτ' ἀπέϑανεν' οἱ δὲ παρεστῶτες 

τησεν ὁ Νεανίας" χατάγαγε 

ἔλεγον" “ Ἢγεμών, ἐτελεύ- 
3 ,᾿ 5» 7 , “Δ 9 “« ’ 

αὐτόν", ἸΚαταγομένου ὃς αὐτοῦ, μόνον 
"Ξ ΨΨΆΨΡ Ν πὴ να νει κς αν ἀνε νοῶ τ ἐξ 
τὸ ὅρ {ᾶνον τῶν ὀστέων αὐτοῦ ὑπηρχξν. Ἢ 98 νῦχη αὐτου μὰ στα' 

ρουσα. ᾿Εχέλευσεν δὲ ὁ ἡγεμὼν βληϑῆναι αὐτὸν ἐν τῇ φυλαχῇ, ἣν 
᾽ Α 5» 

1) Ξα περ ωα ἤδη" 

“ΔἌ΄ΝΙΟΊ « [ὦ 

1 χη. ἡγεμωνίιις. 

ϑήσας. -- 18 ὠὡσῦπο. 

25. σπέρφουσις. 
ϑ 

ἐσχένατο ὃξ 

π' ᾿ ὕ - «" - ὃ ἡγεμώνος 

-- Ιὸ "λλαξε ν. 

τοῦ χα" παι 

οὔτω χαὶ 

16 ἐστ. 

τὸ σῶμα αὐτοῦ. 

κατόπι, -α 7 χεσαρέων. --- 8 χα- 

εἰδόντες. -- 19 ὠφελος. -- 



τος: 7: 2Ξξι 

Ὁ ὃὲ χαπιχλάριος Τερέντιος, φίλος αὐτοῦ ὑπάηχων χαὶ 

μνημονεύων αὐτοῦ τιμῶν πολλῶν, εἰσενέγχας χόρτον χαὶ σινδόνα 

ἐραπλώσας, ἀπέϑετο τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος, χαταχλείσας εἰς τὴν 

ἐσωτέραν φυλαχήν, διὰ τὸν οόβον τοῦ Ἡγεμόνος᾽ ἐπελθούσης δὲ 

τῆς νυχτός, ὡς περὶ ὥραν ἕχτην ἐγένετο σεισμὸς μέγας ἐν τῇ ποόλε!" 

ἰδοὺ γὰρ ὃ χύριος ησοῦς Χριστὸς παρεγένετο μετὰ τεσσάρων 

ἀρχαγγέλων αὑτοῦ ἐπισχέψάσϑα! τὸν -δοῦλον αὑτοῦ ἐν τῇ φυλαχῇ: 

χαὶ φϑασάντων αὐτῶν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, ἠνεῴχϑη ἢ φυλαχὴ χαὶ 

τῶν χαταδίχων ἐχ τῶν χειρῶν αἱ ἁλύσεις ἀπεσπάσϑησαν, καὶ εἰσελ- 

ϑόντες ἐν τῇ ἐνδοτέρᾳ φυλαχῇ, ὅπου ἦν ὁ Νεανίας, χαὶ χινήσαντες 

αὐτὸν οἱ ἄγγελοι εἴπον" “᾿Νεανία ἀνάβλεψον", ᾽ δὲ Νεανίας ἰδὼν 

αὐτοὺς λέγει: “Τίνες ἐστὲ ὑμεῖς "; Λέγουσιν αὐτῷ" “Ἡμεῖς διῶ 
9 , 6 Α ζωὰ , ᾿] " ““ Ἁ 4 

εν, χαὶ ἀπεστάλημεν ὑπὸ τοῦ χυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς σέ", Λέ- 0)». Ω ἐπ 

13: αὐτοῖς ὁ Νεανίας" “Εἴ ἐστε τοῦ κυρίου ᾿Αγγελο!, ποιήσατε γονυ- 

χλισίαν χαὶ τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ, χαὶ πιστεύω ὑμῖν ᾿"" οἵ ὃς ποιήσαν- 
τ « πες λέγουσιν αὐτῷ" “Πιστεύεις, ὅτι ὁ Κύριος ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς 

σέ ": Λέγει αὐτοῖς ὁ Νεανίας- “Οἱ τρεῖς παῖδες ΗΝ τῇ χαμίνῳ προσ- 

ηὔξαντο χαὶ ἀπέστειλεν νεφέλην μετὰ ᾿Αγγέλου,. χαὶ χατέπαυσεν 

τὴν χάμινον' ἐγὼ δὲ ποῖον ἄϑλον ἐποίησα, ἢ ποῖον πῦρ ἐπάλαισεν 

μετ᾽ ἐμοῦ, ἵνα ἀποστείλῃ ὁ Κύριος τοὺς ᾿Αγγέλους αὑτοῦ πρός με ἢ" 

ὁ ὃὲ χύριος Ἰησοῦς ἠνήγχετο τῶν λόγων αὐτοῦ" ἀχούσαντες ὃὲ οἱ 

Αγγελοι ταῦτα ἐδεήϑησαν τοῦ Κυρίο" λέγοντες" “Κύριε, ἐμφάνισον 

αὐτῷ σεαυτόν ὁ δὲ Κύριος ὥφϑη χαὐτῷ, χαὶ λαβὼν ὕδωρ ἐν 

τῇ φυλαχῇ ἐρράντισεν ἐπ᾽ αὐτόν, χαὶ ἁψάμενος αὐτοῦ ἀνέστησεν 

αὐτὸν) λέγων “Σὺ χληϑήσῃ Προχόπιος χαὶ οὐχέτι χληϑήσῃ Νεα- 

νίας. Ἴσχοε οὖν χαὶ ἀνδοίζου σὺ γὰρ προχύπτων προσαγάγεις ποί- 

νιον τῷ πατρί μοῦ τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς". Ὁ ὃξ Προχόπιος ἔυ- 

τρομος γενόμενος, πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν, προσεχύνησεν λέγων: “ἧΔέ- 
᾿ Ὅς 5: ΒΒ , Α ς Ὁ, ᾿ Η Α , Η κι 

σποτὰ χύριε, τολμῶν ἰχετεύω σοῦ τὴν ἄφατον μαχροϑυμίαν" μὴ 

1 χαπιλλαριος) αοδηρὶὶ ΟἸοβϑασίαπη ἐν ἃ. --- 23 σινδωνα. --- 8. δικ τὸ μφ. τ. 

ἡγ,εμώνος. --- ὅ ὥσπερι. --- 6 μετάτεσ,. ἀρχ- αὐτοῦ. -- 8 ἣν. αὶ φυλεκχῆ. τ 9. κἰα- 

λύσεις. -- 18 ἐσμὲν. --- 14. ονεανίας. εἰ ἐστὲ || γονυχλησίων. -- ἠ 10 ημῶς. -- 11 παί- 

δες. -- 19 ἦϑλον || ποίον π. ἐπιίλεσεν. -- 38 «υτὸσ ἑκυτὸν }} χαυτώ, --- 24 ἐρών- 

τισεν. --- 2 χληϑείση" οὕτω καὶ κατόπι. --- 398 πεσιὸν». -- 39 “ἡ μου. 

10’ 

1ὅ. 

20. 
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ἜΡΙΝ ΟΣ Ι 

“4 

μ00 μνησϑτς τῶν ἀνομιῶν’ ὁ διὰ σπλάγχνα οἰκτιρμῶν σο. ἐπιβλέ- ὧν Ξ 

ψας ἐπ᾽ ἐμέ, ἐζωγρημένον ὑπὸ τοῦ ἀλλοτρίου, ἄσυλον τὴν ψυχήν 

μ00 ὃ'α ἐδ! ἐπειδὴ σῶμα ἔχω ὙνπτοΣ μήποτέ μοὸ») ὃδειλαν- 

ρύσῃ ἢ Ψυχή". Πάλιν λέγε: ὃ Κύριος. “Μὴ φοβοῦ, Προχόπ'ε, 

διότι ἐγώ εἶμι μετὰ σοῦ". ἴσγυς χαὶ ἀνδρί οὐ ". Καὶ ταῦτα λέγων 
“« 
! 
. ἀνῆλθεν ὁ Κύριος ἐν τοῖς οὐρανοῖς, χαὶ τῇ ἐπαύριον ἀπέστειλε 

γφ» 3 ὃ ο"ςς ὩΝ 9 

τάξεως εἰς τὸ δεσμωτήριον ἰδεῖν, εἰ ἐτελεύτησεν [ὩΣ] 

, Α μὲ ΄- ἡγεμὼν ἕνα τῆς Ῥ) δ 
ὃ Νεανίας᾽ ὁ ὃὲ χαπιχλάριος Τερέντιος ἐξηγήσατο αὐτῷ πάντ 

τὰ γεγενημένα ἐν τῇ φουλαχῖ;, Ἦν γὰρ διανυχτερεύων χαὶ ἀχροώ- 
᾿] - "“ ( ᾿ ἃ 43 Ἁ ᾿ ἐς ς 

μένος τὰ τοῦ Θεοῦ ϑαυμάπσ'α, τὰ εἰς τὸν μάρτυρα τελούμενα. Ὃ 

ὃξ τῆς 

φυλαχῇ, χαὶ παραχύνας ἐφώνησεν αὐτόν ὃ ὃξ ἀποχριϑεὶς λέγει" 

»» 4 ͵ «, .“, , Ἁ ω 4 

τάξεως ἀχούσας ταῦτα ὕϑελεν ϑεάσασϑαι τὸν ἅγιον ἐν τῇ 

“Ἴδοῦ ἐγώ ἢ. Λέγε! ὁ τῆς τάξεως “Οὐχ ἐδυνηῦην σε θεωρῆσαι". 

Λέγει αὐτῷ ὁ Προχόπιος: “Πᾶς ὁ ὑπηρετῶν δαίμοσιν χαὶ πε!- 
οΝ ἡ" Ὰ ᾿ 4 "( ’ μ ᾿ 3 ΎΝ, -" ϑαργῶν εἰδώλοις τυφλὺς χαὶ ἀχάϑαρτός ἔστιν, χαὶ οὐχ οἱὸεν ποῦ 

, ΕΧ] πορξόξεται ἢ. 

9. Πορευϑεὶς ὃὲ ὁ τῆς τάξεως ἀπήγγειλεν τῷ ἡγεμόν! χαὶ 
κ{ 
, μεγιστᾶσιν ὅσα εἶπεν αὐτῷ ὁ παν χαὶ χαϑίσας ὁ ἢ- 

γεμὼν ἐπὶ τοῦ βήματος ἐχέλευσεν ἄγεσθαι τὸν μάρτυρα" ἀπαγο- 
Ἁ . -«Ψ ρ » ᾽ ᾿ εξ ““ υ Ἁ 

μένου ὃε αὐτοῦ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, ὡς ὁ ἕλιος, χαὶ τὸ 
- Ἂ“ σῶμα αὐτοῦ ἐγένετο ὡς σινδὼν χαϑαρά, χαὶ ἰδόντες τινὲς τῆς πό- 

λεὼς μὴ ἔχοντα αὐτὸν σπῖλον τιμωρίας ἀνεβόησαν ἅμα αὐτοῖς 

τοῖς γενναιοτάτοις στρατιώταις, λέγοντες μιᾶ φωνῇ “Ὁ ϑεὸς τοῦ 

ἀγίου τούτου, 9ογὕγσον Ἡμῖν ". Ὃ δὲ τγεμὼν ἀχούσας τῆς φωνῇς [' Ἢ δ ΞῸ 180 , τὴ τῶν: 
τῆς γενομένης ἀνέστη ἐχ τοῦ ὑρόνο" αὐτοῦ, χαὶ ἐχτείνας τὴν γεῖρα 

αὐτοῦ πρὸς πᾶν τὸ πλῆϑος τῆς πόλεως τιν φωνῇ μεγάλῃ 

λέγων" “᾿Αδελφοί, τὶ Ξένον ηγήσασὺς ἰδόντες, ὅτ' οἱ ϑεοὶ φιλαὺ- 

ϑρωπίᾳ χρησάμενο! ἀνέπλασαν τὸν ἴδιον οἰχέτην ν᾽" Ὁ ὃε ἅγιος Πρ.- 

χόπιος λέγει πρὸς τὸν ἡγεμόνα" “᾽Επ᾽ ἀληϑείας ἐλάλησας, ὅτι ἂνε- 

1 χὠδ, οἰχτειρμῶν. --τ ὃ μηποτεέμου δειλανδοίση. -ο Τ ἡγεμών ἔνα [] ϑεσμοτηρίον, 

11 γϑελεν. --- 18 οτὴσ τ. οὐχηδυνήϑην. --- 14. δκίμωσιν -- 1ὅ οὐχοίδε». --ο 117 τωη- 

γεμώῶνι. -ο 18 χαϑήσιξ ο᾽γεμῶν. πα 20 ὀγλιοξΞ. -τ- 21] χαϑαρᾶ, χαὶ εἰδόντες. --- 

22 σπῆλον. --τ 93 γενμκιωτιίτοιξ. τὸ 34. θὲη εμώῶν. τ-- 31 «δελφοί [| ἡγήσασθαι εἰ- 

δόντες. -- 29 ἡγεμών. 



πὰ πὸ 

«ῷ 

! “ 
ν Ὁ πλαάσϑην" εἰ δὲ τὸ 

ἐπὶ τὸν ναὸν τῶν ϑεῶν σοῦ χαὶ εἴδωμεν ποῖος τῶν ϑεῶν ἀνέπλασέν 

σε", Ὁ δὲ ἡγεμὼν χαρὰν μεγάλην λαβὼν ἐχέλευσεν εὐτρεπισϑῆναι 

τὴν ἀγορὰν ἀπὸ τοῦ πραιτωρίου ἕως τοῦ ναοῦ χαὶ τανυσϑῆναι 

ὀθόνας εἰς τὸ ἔδαφος, ἀ ἢ: δὲ ἐπὶ τοῦ τείγους ἀνελϑόντας 

βοᾶν μεγάλῃ τῇ Ὁ “ Ὁ Νξεανίας, ὃ τῆς συγχλητιχῇῆς Θεοδο- 

σίας υἱός, ἐπιστρέψας ὩΣ τοῖς ϑεοῖς προσάγει. Πάντες οὖν σ"- 

νέλϑετε εἰς τὴν ϑεωρίαν ". ᾿Αχούσαντες δὲ οἱ τῆς πόλεως, οἱ μὲν 

“Ἕλληνες ἐγάρησαν, οἱ ὃξ χριστιανοὶ ἐλυπηῦησαν. πᾶν ὃξ τὸ πλῖῆ; 

ὕος συνέδραμεν σὺν γυναιξὶν χαὶ παιδίοις" ὁ δὲ ἡγεμὼν ἅμα τῷ 

ἅγιος τοῦ Θεοῦ λέγει: “ Ἡγεμών. ἐπεὶ δὴ ἔπταισα εἰς αὐτούς, εἰσελ- 

ϑὼν παραίνεσον αὐτοῖς, ἵνα δέξωνταί μοῦ τὴν ϑυσίαν "" ὃ δὲ εἰσελ- 

ϑὼν εἰς τὸν ναὸν λέγει" “Θεοί, μεγάλῃ φιλανθρωπίᾳ ἐχρήσασϑε εἰς 

τὸν οἰχέτην ὑμῶν χαὶ ἀνεπλάσατε αὐτόν, χαὶ νῦν δι᾽ ἐμοῦ παρα- 

καλεῖ, γα δέξησθε αὐτοῦ τὴν θυσίαν εὐμενῶς χαὶ ἵλεο: γένησὺξ 

αὐτῷ ". Ἐξελθὼν ὃὲ ὁ ἡγεμὼν λέγει τῷ μάρτυρι. “Ο! ϑεοὶ παρέ- 

σχον τὸ αἴτημά σου" εἴσελθε πρὸς αὐτούς ᾿. Ὁ δὲ ἅγιος μάρτοης 

λέγει τῷ ἡγεμόνι" “᾿᾿Ἡγεμών, τί ποϑεῖς χαὶ φιλεῖς: μᾶλλον τὸν β8α- 

σιλέα ἣ τοὺς ϑεούς "; Λέγε! ὁ ἡγεμών: "Τὸν μὲν βασ'λέα τιμῶ, 

τοὺς ὃξ ϑεοὺς περισσοτέρως, ὅτι αὐτοὶ παρέχουσιν τὴν φιλανῦρω- 

πίαν αὑτῶν εἰς πάντας ἀνθρώπους "ἡ. Ὁ ἁἅγιος μάρτυς λέγει: “Τὴν 

σωτηρίαν σοι τοῦ βασιλέως χαὶ τὴν φιλανϑρωπίαν τῶν ϑεῶν σο" 
" 5 Ψ 9 Ν με »" Ἁ 5 , 

ἡ ἐάσῃς τινὰ συνεισελθεῖν μοι! εἰς τὸν ναόν" ἐπειδὴ γὰρ ἐμ. .]άρισα 

αὐτούς, ὁεῖ με πολλὴν ἀπολογίαν προσενέγχα! αὐτοῖς ", Καὶ εἰσελυὼν 

ὁ ἅγιος μάρτυς εἰς τὸν ναόν, ἐχτείνας τὰς γεῖρας εἰς τὸν οὐρα- 

νόν, εἶπεν" “Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ ἀόρατος ὑπάρχων χαὶ δι ἢ- 

υᾶς ὁρατὸς γενόμενος, ὁ ἀνηλάφητος χαὶ Ψηλαφηϑεὶς δ'ὰ τὸ γένος 

τῶν ἀνθρώπων, ὁ ἀγέννητος καὶ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς, ὁ ὧν ἐν τῷ 

ἂν ἂς .. - - ᾿ - , ᾿: - 

2 κὠὴ, ἴδωμεν. --- ὃ δεήγεμῶν χαρῶν μ. λαβών. --- 4 πραιτορίου |] τινυσϑῆναι 

ὁ. -α 6 βοὰν. -- 11 οηγεμῶν" οὕτω πολλαγοῦ. -- 19 ἡγεμώνι. -- 21 περισσω- 
ἕ - ω ᾿ ᾽ ’ -ν 

τέρωξ. -- 24. ν0:} κῶδ. με |} ἐνιαγάρισα ὃ --- 38. 'ψηλαφηλεις}) Ἴων, εὐαγ. κ΄, 271-29. 

αλουχ. χῦ΄, 89. -- 309 γεννηϑεῖς. 

ϑεοῖς σοῦ τὸ δώρημα ἐπιγράφ ρεῖς, πορευϑῶμεν. 

ζι 

10. 

1ὅ. 

Ωῇ. 
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80 

ἐξα ΠΡ. ἐξες 

πατρὶ χαὶ ὁ πατὴρ ἐν σο΄, ὁ πατὴρ πάντων χαὶ ϑεμελιωτὴς τῆς 

οἰχουμένης, ὁ γωρίσας τὰ ὕδατα χαὶ τὰ μὲν χαλέσας οὐρανόν. 

τὰ ὧὃξ ὑποχάτω χαλέσας ἀϑηπσους ὁ στερεωτὴς τοῦ οὐρανοῦ χα' 

ὑεμελιωτὴς τῆς γῆς. ὁ πορίσας τὴν ἄβυσσον χαὶ τειχίσας αὐτὴ» 

ἀυμῳ χαὶ πεδήσας τῷ σῷ προστάγματι, ὁ φυτουργὸς τῆς στρα- 

τιᾶς τῶν ᾿Αγγέλων, ὁ φῶτα δοὺς διὰ τῶν δήὴ0ο φωστήρων τῇ 

χτίσε: σοῦ. ὁ πλαστηυργὸς τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ὃ ὑμνολο- 
ὰ μ ἊΣ τ λων Ε χη" μ , τι ᾿ .- λ , - . ΜΞ ὡι 

γοῦμενος ὑπὸ τῶν Χερουιμ χαὶ ἘΠ Ἢ χα! πάσης τῆς στρατιᾶς 

τῶν ᾿Αγγέλων ἀπχύστως, ὁ προσχυνούμενος ὑπὸ τῶν πατηιχργῶν᾽ 

λαμπτὴρ ὁ ἄσβεστος. ὁ λάμψας διὰ τῆς παρϑένο) Δίαρίας τῷ 
»ς ὡς ἣ ( Ἁ δ᾽ ον » )ὴ ξ; Α Ἤν» τ ιν 9 

Ἴξνει τῶν ἀνθρώπων, ὁ τανησϑεὶς ἐπὶ τύλοῦ χαὶ δήσας τὸν ἰσν"- 

ρὸν χαὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ δεδεμένους ἐλευθερώσας χαὶ τανῦν, χύ- 

ρίε ᾿Γηποῦ Χριστέ, ἔχτεινον τὴν οὐματν σο") χεῖρα, τὴν πλήρη ἐλέους 
Ἁ 4. ’ ’ ᾿ “ « Υ̓͂ “- 4 

χα' ἀγαθότητος, χαὶ σύντριψον τὴν πλάνην τῶν ματαίων ϑεῶν, χαὶ 

ἐχτίναξουν τὰ ἀγάλματα αὐτῶν, τοὺς ὃὲ βωμοὺς λέπτυνον χαὶ ὀεῖτον 

τὴν ἀσϑένειαν τῶν εἰδώλων τῷ ἀπσεβεστάτῳ βασιλεῖ χαὶ τῷ 7γε- 

μόνι, διὰ τὸ ὄνομά σοὼ" τὸ ἐπιχεχλημένον ἐπ᾽ ἐμέ, ἵνα γνῶσ'» 
Ν Ύ . “Ν 

πάντες. ὅτ' σὺ εἰ ὁ υἱὸ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος ". [Καὶ πο! [σὰ 
“,ι΄].ΧΕΧΚ.,., 

φ πεν “Ὑμῖν λέγω τοῖς ἀχαϑάρτοις εἰδώ - 

[ΔΙ Φ 

Α ΧΡΙΣ -7 ΒΞ - κ ἡ 

πὸ ὥπλο" τοῦ στα )ῃοῦ ε!: 

λωϑε » 2. ὃἣ - “ἡ ᾿ς “σεν Θ-: “Ἵ ᾽ ᾿ Ὶ ΨΕΙ Ὑέντες: 5. ιοῖςς φοβηῦητε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου, χαὶ ἐχτιναχγέντες ἐχ 

τῶν βωμῶν χαὶ σχορπισθϑέντες ὡς ὕδωρ ἀφανίσθητε ἐχ τοῦ ναοῦ 

καὶ χρατήσας ἐχ τῆς γειρὸς τοῦ ᾿Απόλλωνος ἤρξατο ἐχτινάσσειν 

αὐτούς, χαὶ ἔρριψεν ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ τριάχοντα χαὶ ἕξ τῶν εἰδώ- 

λων ἀγάλματα, χαὶ ἐγένετο ὡς ὕδωρ χαὶ ἐξεπορεύξτο τὸ ῥοΐζημα 

τοῦ ὕδατος ἔξω τοῦ ναοῦ, ὥστε χαὶ τὰς θύρας ἀνεωγῖῆναι ὑπ᾽ 
αἷῷ 

αὐτοῦ τοῦ ὕδατος, χα' τινες τῶν ἐχε 
“ἂν 

! 
. ἑστώτων ἀνεβόησαν λέγοντες" 

φςς » Ἁ « ΄« ρ .“« φ -ΟὖὗὗϑὗᾧΝ »,κ» μ -- ,.4|ΔἷεῈε«ν μ» ὁ Θεὸς τῶν γρ'πτιανῶν, βοήϑησον ἡμῖν, ὁ δείξας ἡμῖν παραδοτα 
Υ ᾿ 7} σήμερον 

Ὁ ὃὲ ἄρχων ἀπορηθεὶς ἐπὶ τῇ τῶν εἰδώλων συντριβῇ 

ἱ τῇ τῶν στρατιωτῶν προσφυγῇ χαὶ τῇ τοῦ ὕὄχλο" βοῇ, ἀδη- 

1 Ἴωχν. εὐαγ. τ΄, 58. ιδ΄, 10... 11]. ιζ΄, 21. 32} ϑεμελιωτῆς.-- 8 Γενές. α΄, 6-9 Ἐ 

τι μὲν. - ὃ σιερεωτῆς. --- 4 τιχίσις. --ο ὃ χερουβεὶμ καὶ σεραφεὶμ. -- ὦ τὰνυν. το 

18 πλήρησ. --- 1Ἰῦ δείξον. -- 10 ἡγεμώνι. --- 28 ωὡσύδωρ }} ρύξημα. --- 26 χαίτινες. 



 )ν ΚΑ » Ὶ ον “4 "" ᾧ δ: ά λ Σ ἢ ο' Ω͂Ξλ ἦτον 5 πονῶν ἣν χαὶ φροντίζων ὁ δὲ Διάβολος ἐϑαρσοποίησεν αὐτόν, χαὶ 

τὸν μὲν ἄγιον ἸΙροχόπιον ἔϑετο ἐν τῇ φηλαχῇ. τοῖς δὲ στρατ'ώ- 

ταῖς προσεσχηχὼς λέγει" “Καὶ ὑμεῖς χριστιανοί ἐστε ". οἱ δὲ ὡς 

ἐξ ἑνὸς στόματος εἶπον: “Ἡμεῖς ϑνητῷ βασιλεῖ οὐ προσερχόμεϑα, 

οὐδὲ πειϑαρχοῦμεν αὐτῷ, ἀλλὰ προσερχόμεθα τῷ ἀϑανάτῳ βασ!λε! 

Χριστῷ, ἵνα τὴν ἀτελεύτητον ζωὴν χληρονομήσωμεν", Ὁ ὃὲ ἢγε- 
Ἁ Ρ 3 9 -«- “ “ 4 , 4 ’ 4 ᾿ ΄-Ἢ 

μὼν γολέσας χατ᾽ αὐτῶν ἔϑετο τοῦ ἀπολέσαι αὐτούς, ἐφοβήθη δὲ 
, 9 ᾿ ἘΣ - δ κ δ᾿ - -“ - ’ 

τιμωρήσασϑα! αὐτοὺς λεπτομερῶς διὰ τὸ πλῆϑος τῶν δύο νουμέ- 

ρῶν, μήποτε ἐπαναστῶσιν αὐτῷ ἐν ϑυμῷ χαὶ ἀπολέσωσιν αὐτόν" 

ηβουλήϑη δὲ λαϑραίως χυχλῶσα: αὐτοὺς μετὰ πλήϑους στρατιωτῶν 

χαὶ θανατῶσαι αὐτούς. Ὀφίας δὲ γενομένης ἦλθον οἱ γενναιότατο! 

στρατιῶται ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ πρὸς τὸν ἅγιον μάρτυρα σὺν τοῖς 

ουσὶν τριβούνοις αὑτῶν, χαὶ λέγουσιν αὐτῷ “Στρατηλᾶτα τοῦ 
ι 

9 ᾿Εσταυρωμένου, διατί ὀρφανοὺς ἡμᾶς ΕΝ. χαὶ διατί οὗ 

δειχνύεις ἡμῖν τὸν ἀτελεύτητον βασιλέχλ ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐὖρα- 

νοῖς Ὁ Ὃ δὲ ἐχάρη ἐπὶ τοῖς λόγοις τούτοις χαὶ λέγει πρὸς αὐτούτς᾽ 
“ 2 “Αδελφοί, ϑέλετε χαὶ ὑμεῖς στρατευϑῆναι τῷ ἐμῷ βασιλεῖ"; Οἱ 

ὃς ᾿ λ ’ 9. ον ἐξ ἐ “ ’ Ν - ᾿ “« 

ἐ λέγουσιν αὐτῷ: “Ορχίζομέν σε χατὰ τῆς δυνάμεως χαὶ τῆς Ὁ) 

χάριτος τῆς δοϑείσης σο! παρὰ τοῦ Χριστοῦ, ἵνα μὴ χωρ:σϑῇς 
ἃ; ἘΣ; φ “Ἁ 

ο᾽ ἡμῶν, ἀλλὰ προπαγάγῃς ἡμᾶς τῷ δεσπότῃ Χριστῷ ". ᾿Αχού- 

σας ὃὲ ταῦτα ἠγαλλιάσατο χαὶ παρεχάλεσεν τὸν χαπιχλάριον, δ'ὰ 
« 

τὸ χαὶ εἶναι αὐτοῦ φίλον, χαὶ ,": λθὼν διὰ τῆς νυχτὸς τ )εν 

ῷ ῷ φᾷ. εἰ 
-ξι 

μος 

ΕΣ ξ Ι πρὸς τὸν ἁγιώτατον ἐπίσχοπον Λεόντιον χαὶ λέγ 
ΖΖ τς 9 ἤ ᾿Ξ Ὡ λ Ἁ ᾿ ἣν ) ΓΙῸΣ Χ « φ- Ω ) ΓΙ ΒΕ ᾿ 

τατε ἐπίσχοπε, λαβὼν τούτους προσάγαγε τῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ τῶν 
4“ 49 Α “ἄήῆ4Ψ.1 ΩΝ Α 9 ᾿ . ᾿ Φ - αἰώνων ". Καὶ διὰ τῆς νυχτὸς ἐχείνης εβαπτίσϑησαν οἱ στρατιῶτα! 
“-- ΔΨ"; , Ἁ “ ἧ Ἁ ’ 6 »- Ἢ 9 ᾿ τῷ πρεν τῶν δύο νουμέρων σὺν τοῖς δυσὶν τριβούνοις αὑτῶν᾽ ἐπιγνόντες τὴν 

ὁμοούσιον τριάδα καὶ μεταλαβόντες τοῦ σώματος χαὶ τοῦ αἵματος 

ὃ τοῦ Χριστοῦ ἐδόξασαν τὸν Θεόν. Ὃ δὲ ἅγιος Προχόπιος χάριτ' 
. ’ “.ᾧ Ἁ Ύ 6 

ἐμπνεόμενος ἐδίδασχεν αὐτοὺς Χριστὸν Θεὸν εἰναι τὸν ὑπ᾽ 

«ὦ.» 

- , "ω Ἦν 

αὐτοῦ χηρυττόμενον ἐχ τῶν ϑεοπνεύστων Γραφῶν’ τν γὰρ χὰ 

- " ’ »»Γ 

8 πρὸσἐσχηκὼς |] οἱδεωσἐξενὸς. --- 10 η,33. δὲ λαϑρέως χυχλώσαι. --- ΤΊ γεν- 

νι(ὠτατοι. --- 12 στρατιώται᾽ οὔτω καὶ κατόπ', -- 16 ἐχέώρει. -α 19 μη ωρισϑεὶς.--- 

20 προσαγάγεις. -- 36 ἐπιγνωντες. 

10 

18 

20 

ιῷ ωι 

90 



10 

ῥεωκὰ Φι 

30 

- 

Ὁ 

Ἐξ ἢ ἢ. 9.55: 

τῷ λόγῳ μελίρρυτος, χαὶ εἰργάὔετο τὴ" τῶν πιστευόντων ἀχοὴν 

βεβαιοτέραν, ὡς πάντας τοὺς ἀχούοντας ὃέ ἴθ ξχ τῶν λόγων 

αὐτοῦ, ἀποσταςόντων ϑείας γλυχύτητος. Οὗτος οὐὐ ὁ ἀληϑῶς φε- 
’ Σ ΘΝ ἘΝ 4 ΗΙΞ “Ὁ .“ ω, 4“ 2., ’ 

ρώνυμος [Προχόπιος] οὐχ ἠρνεῖτο τοῖς ἔργοις τὸ ὄνομα, οὐὺε ἔψε"- 

ὕετο τῇ προσηγορία τὰ ξρηγα, “ 7.) προχόπτων ἐν τῇ ϑεαρέστω 

προχοπῆ, διδάσχων χαὶ λέγων: “᾿Αδελφοί, οἵόατε ποίῳ ἔστρα- 
“ὦ 

τε ῦητε 2 αιλεῖ Ἅ ὶ ΓΞ ποῦ τὸ ὑπ᾽ ἡτοῦ" χαὶ "Ὁ. ἡ τίς κιῶλι ι“Ξ ῦ. «νῷ. {χῚ Υ ΠΥ] πξ ὉΤ α')τ0"} “Χὶ! 5}}Ν μη φοῳ 

ὑμῶν γωρισϑ τ τῆς στρατείας ταύτης, Ἢ γχὰ0 ἀνθρωπίνη δόξα σχ'ὰ ᾿ μ θ' ἥ ν ι" τρ ΟΡ ν ΤΥ}5) ὴ Ἷ Ι᾿ Ι΄ ἐν . ἢ 20. ον 

ὑπάρχει" ξὰν ὃὲ τηρήσητε τὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ, ἀτελεύτητον 

δόξαν χληρονομήσετε χαὶ τὰ σώματα ὑμῶν ἅγια ἔσται" 

11. Καὶ ἔτι! αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς χαὶ παρατιϑεμένου α- 

τοὺς τῷ Χριστῷ, ἀπέστειλεν ὁ ἡγεμὼν παραστῆναι αὐτοὺς τῷ 
φ. προ αὑτὸ ἕω»; ἈΝ ΩΣ λεγε τς ῬΑΒΟΣ ἐς - «ὦ ὕξο “Ὁ ματι παρχστάντων ὃὲ αὐτῶν, λέγε! αὐτοῖς “ Θύσατε τοῖς ὑεοῖς 

“κι - ιττὖἷἌοχ»»» ; ἰὰν “ " δ , ᾿ 
ὃξ ὡς ἐξ ἐνὸς στόματος εἰπον' “Ποῖοι ὕξοὶ ὑπάσγουσίν σοι: 

“Ἂκ»“ . ’ » »- - “- ΄ ν “ἾΛδι --ς- , ΟΞ 

ο7Χ: ὁ χύριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς οιὰ τοῦ ὑεραπεύοντος αὐτὸν 
᾿ . -“- ’ ᾿ 4 

ἐνεν αὐτοὺς; ἡμεῖς θυσίαν προσφέρομεν τῷ ἔπου- Προχοπίο ἐξήλε: 

ρανίυ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, τῷ ἀναστύήσαντ' ἡμᾶς ἐχ τῶν νεχρῶν ἢ. 

Ὁ ὃὲ ἀσεβέστατος ἡγεμὼν πλησϑεὶς ϑυμοῦ ἐχέλευσεν ἐννέα ἀρχὰς 

γενέσυχ! σπεχουλχτόρων μετὰ πάσης αὐτῶν τῆς βοηθείας, χαὶ 

οὕτως αὐτοὺς χυχλωϑέντας σφαγιάζεσιχι" ἐχέλξυσεν δὲ χαὶ τὸν 

ἅγιον Προχόπιον, πεφορτωμένον σιδύροις, ὁρᾶν αὐτοὺς σφαγιαῖο- 

μένους, ὅπως δειλανῆρήσας ἐπιϑύσῃ. Ὁ ὃ ἅγιος μάρτυς ὁρῶν 

αὐτοὺς προσηύχετο λέγων: “Ὁ Θεὺς τῶν πατέρων Ἡμῶν, ὁ ἄνα- κι ς ροσησγετο ὦ εὡὼς τῷ ναι ξ μ᾽ 4 ,) 

λαβὼν τὴν θυσίαν τοῦ ᾿Αβρχὰμ διὰ τοῦ χριοῦ χαὶ μεγαλύνας τ 
« ἢ ᾿ 4 , ᾿ 4 , , αν “ -- ἐν πόνον ’ 

Ισαὰχ χαὶ εὐλογήσας τὸν Ἰαχώβ, χαὶ νῦν ἔπιὸξς ἐπὶ τὰ πρόβατα 

ταῦτα τὰ προσερχόμενα εἰς ϑυσίαν σο", εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, χαὶ 

αγίαπον τὰς Ψγὰς αὐτῶν χαὶ παράσχου αὐτοῖς, ἃ αἰτοῦνται, χαὶ 

ἐπίσχεψαι, Κύριε, τὴν ἄμπελόν σοῦ) τὴν φυτευϑεῖσαν διὰ τοῦ 

ΧΎΪΟ) σὴ) πόξήματος, χαὶ δὸς αὐτοῖς χαρποφοοῦζσαι χαρπον ὃι- 
ἰ ͵ Π ΠῚ ἰ 

. “ὌΝ »» Πρς --- - -- τρὰ ΑΝν πυλῶν χὴν Ἀπ ν . ὙΕΡΟ ΤΙΣ “-- “:ὴ ν» ι Ι χῶδ, μελέρυτος χαὶ κ)0).. -- ὁ Προχύπιος] τοῦτο ἐλλεῖπον τῷ χώδιχι προσξῆν κα] 

οὐχηρνεῖτο. τ--- 8 στριτἰὰξ το γὰρ Π| σκιῶ, -το 10 χληρονοιι σεται. --ο 14 ποίοι 9. 
.“: ω -- 35 , ᾿ . , ἘΠ ᾿ ἃ: γχ, 

ὑπιέρχ. -- 10 ἐξείλησεν { προοσφέρωμεν. --ο 22. δειλιυ δοίσις. πο 34. Τ᾽ ενὲσ. χῇϑ,, 

1-18. - 39 καρπὸν διχαιτόνης:}) [[ὰροϊτὰςν γ΄, 9. τχ΄, 0. ..0΄. 2. ᾿Αμλὼς τ΄, 18. 



πξν 17: ἘΞ 

[αὶ ’ 1) .“ Ἁ . “ χαιοσύνης, ἵνα πάντες εὕρωσιν ἔλεος χαὶ ἀγαλλίασιν. Κύριε ὁ 

ἐπαχούσας Μωσέως χαὶ ᾿Δαρὼν χαὶ ἀποστείλας τὴν νεφέλην καὶ 
᾿ 93 ΨῬ»" -«.. »» ᾿" « . 9.»ϑβ»ρΜ Ύ ἁγιάσας αὐτὴν διὰ τοῦ ἁγίου σοῦ πνεύματος, χαὶ νῦν ὁ αὐτὸς ε', 

4 - Ἁ βαὶ ς Ἁ 4. ἢ εἴ -“ ὡωτῆὴς » , " " Κύριε, χαὶ ἔχτεινον τὴν ἀόρατόν σου χεῖρα τὴν πλήρη ἐλέους καὶ 
ἢ ὃό τς ΣΕΙῚ ἀνάλ "5: νυγὰς τῶν δούλ . νος ἀγαϑότητος" καὶ ἀνάλαβε τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σοῦ εἰς τὸ χα- 

τοιχητήριον τῶν ἐχλεχτῶν σου, ὅτι σὺ εἴ εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶ- 

νας. ᾿Αμήν". Καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐξ οὐρανοῦ λέγουσα “Προχόπιε, 

οἱ "οὐρανοὶ ἀνεῴγασιν᾽ οἱ Αγγελοι καὶ ᾿Αρχάγγελοι μετὰ γαρᾶς 

τὴν ἔλευσίν σου ἐχδέχονται. ὁ πατὴρ ἀγάλλεται, ὁ υἱὸς τοὺς στε- 

φάνους ἡτοίμασεν, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὁδηγεῖ τοὺς ὑπὸ σοῦ προ- 

πεμφϑέντας τοῦ ἀταράχως παρελϑεῖν τὰ πνευματιχὰ τῆς πονηρίας 

χαὶ τὸν ἄρχοντα τοῦ ἀέρος, χαὶ ἕξουσιν παρ᾽ ἐμοῦ ὃ ἐὰν αἰτύή- 

σωνται",. Οἱ δὲ γενναιότατοι στρατιῶται προσηύχοντο λέγοντες᾽ 

“Κύριε, παράσχου τοῖς σώμασιν ἡμῶν γάριν, ἵνα ἐάν τις μόνον 

ἐπιχαλέσηται ἡμᾶς διὰ σοῦ ἰαϑῇ, καὶ ὅπου εἰσὶν τὰ λείψανα ἡμῶν τὶ “ ἡμᾶς ι » : ᾿ ᾿ ρων; 
μλὶ 9 Ύ δ ἤ δ “- , 5 "ας ον. -» 

ἢ ἐν τόπῳ ᾧ ἂν ἢ μνήμη Ἡμῶν γένηται, μὴ ἐπέλθῃ ἐχεῖ πτῶ- 

σις ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐν τῇ γάριτί σο) πάντες διασωθῶσιν", Καὶ 
Ύ 

1} εἶπεν ὃ Κύριος αὐτοῖς" “Δεῦτε πρός με οἱ ἐχλεχτοί μοῦ ἀπο- 

λαμβάνόντες τὰ αἰτήματα ὑμῶν᾽᾽- οἱ δὲ μετὰ χαρᾶς εἶπὸν τοῖς 

σπεχουλάτορσιν" “Δεῦτε, τέχνα, ποιήσατε τὸ προσταχϑὲν ὑμῖν". 

Καὶ ἐγένοντο οἱ σπεχουλάτορες εἰς ἐννέα ἀρχάς, χαὶ οὕτως ἐτε- 

λείωσαν τὸν ἀριϑμὸν τῶν δύο νουμέρων σὺν τοῖς δυσὶν τριβούνοις 

αὐτῶν, ὧν τὰ ὀνόματά ἔστιν ταῦτα, Νιχόστρατος χαὶ ᾿Αντίοχος. 

Οὕτως ἐτελειώϑησαν πρεσβεύοντες ὑπὲρ ἡμῶν διὰ παντός, χαί τις 

ἀνὴρ ὀνόματι Ἐὐλάλιος, τίμιος τῷ λαῷ, ἐλθὼν μετὰ πλήϑους πι- 

στῶν ἀνδρῶν, συνήγαγεν τὰ ἅγια λείψανα χαὶ ἀπέϑετο αὐτὰ ἐν 

τόπῳ σεμνῷ: πολλοῖς ὃΣ ἀρώμασιν μυρίσας αὐτὰ ἠσφαλίσατο" ἐτε- 

λειώϑησαν δὲ οἱ ἅγιοι μηνὶ μαΐῳ, εἰχάδι πρώτῃ, βασιλεύοντος 

Διοχλητιανοῦ τοῦ τυράννου. 

12. Κατὰ τοὺς καιροὺς ἐχείνους ἐπεῦημησεν τῇ Καισαρέων 

2,4. ᾿Εξόδ. ιδ΄, 18-27.--4 κὠὴ, πλήρη σ.---7 φωνὴ.---}} τὰ πνευυ. τῆς πονηρίας 

χε] Ἔρεσ. ς΄, 12. -- 12 ἀρχοντα τοῦ ἀέρος] ᾽Ἔφεσ, β8΄, 31} αἰτήσονται. --- 18 γεν- 
’ ᾽ ἣ “. 

ναιώτατοι. --- 14 εαντισ. --- 16 πτώσις. --- 28 ὧν. --- 31 ὕπερημ. διαπαντός. 

νυ. 2 

10 

1ὅ 

[Ὁ ὧι 



10 

1 

πόλει Φλαβ'ανὸς ἡγεμών, ὅστις εἶχεν ψυχὴν ἀνελεήμονα, τὸν δὲ 

τρόπον ἀνήμερον" ὃς ὑπερβολῇ χαχίας πολιτευόμενος χαὶ πᾶσαν 

ὠμότητα τῇς ἐν ἀνθρώποις πονηρίας ὑπεραίρων, ὡς μηδὲ λογί- 

ζεσϑαι ἑαυτὸν τῆς αὐτῆς τῶν ἀνυρώπων φύσεως ὑπάρχειν. Καϑ’- 

σαντος δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, προσῆλϑον αὐτῷ τινες [λέ- 

γοντες] χατὰ τοῦ ἀὐλοφόρου Χριστοῦ" ὁ δὲ γεμών, μηδεμίαν 

ἀναβολὴν ποιησάμενος, ἐχέλευσεν παραστῆναι αὐτόν: οἱ δὲ ὑπη- 

ρέται. ὥσπερ ἄγριοι ὑϑῆρες, τὸν τῆς εὐσεβείας χήρυχα ἤγαγον 

πρὸς τὸν τῆς ἀσεβείας συνήγορον, χαὶ ὁ ἡγεμὼν λέγει αὐτῷ: “Τ' 

τὸ ὄνομά σοι"; ὃ δὲ ἔφη" “Χριστιανός εἰμι, καλοῦμαι δὲ Προχό- 

πιος ", Καὶ ὁ Φλαβιανὸς ἔφη “Σὺ μόνος ἡγνόησας τὰς ϑείας 
“ »“ ἱ “- δ 49 9 -- νομοθεσίας τοῦ βασιλέως; πῶς χελεύουσιν οἱ ἄχραντοι αὐτοῦ .- 

3 

’ ῥοπὴ 

:) 4 νόμοι: ϑύειν ἡμᾶς τοῖς ϑεοῖς, ἢ ἐν δειναῖς τιμωρίαις ἐξε- 

ταζομένους τοῦ ζῆν ἀπαλλάττεσθαι. Θαυμάζω οὖν ἐγώ, πῶς εἰ 

τοσοῦτον γρύνον τῆς Ἡλιχίας ἐλά]σας παραπεσεῖν ἀνέχῃ, πῶς ὃ 

χα! ἄλλους διδάσχων αὐτὸς τὸ σωφρονεῖν ἀπεστέρησαι;: Ταῦτα ὃέ 

σοι παραινῶ, ἀποστῆνα! σε τῆς ἀνωφελοῦς ὑρῃσχείας, ἀπολογουμένῳ 

μοι περὶ τῶν προλαβόντων ὕβρεων, εἴπερ ἥττησαι τῷ τῆς αἰσχύ- 

νης πάϑει, καὶ σὺ μὲν φανήσῃ βελτίων οὗ ἧς τὸ πρότερον, ὡς ἔδη 

ἀρνούμενος τὴν ἀνόνητόν σοῦ ϑρῃσχείαν χαὶ ἀμειψάμενος τὸ χρεῖττον 

τοῦ ἐλάσσονος λογισμοῖς καλλίστοις μαϑητευϑεὶς παρ᾽ ἐμοί, ἐμοί τε 

χαρίσῃ τὰ μέγιστα οὐχ ἀνονήτους μοῦ [τοὺς] εἰς σὲ χόπους ποιῶν’ 

ϑεὸν γὰρ ἐχ γυναιχὸς γεγεννῆσϑαι λέγειν χαὶ τοῦτον ἐσταυρῶσϑα!ι 

γελοῖόν μοι δοχεῖ᾽", Ὁ δὲ ἀϑλητὴς τοῦ Χριστοῦ χαὶ τῇ πίστει ἑδραῖος 

ἀϑολώτῳ λογισμῷ περιρραξάμενος τοῖς τῆς εὐσεβείας ὅπλοις χαὶ 

διπλασιάσας τὸν εἰς Χριστὸν πόϑον ἔφη" “Ἐχρῆν σε, ἢγεμών, τὸν 

δημιουργόν τε χαὶ βασιλέα οὐρανοῦ χαὶ γῆς ἐπιγινώσχειν εὐσεβῶς 

χαὶ εἰς τὸν αἴτιον τῶν ἀγαϑῶν πιστεύε!ν----“ἣ γὰρ ϑεία φύσις αὐτοῦ 

ἀχατάληπτός ἐστιν σωτηρίας ἡμῶν αἰτία χαὶ χόσμου----χαὶ τοῦτον 

-“ἷτ΄οὖΝ « ε.-: »" “ τ , ᾿ - ὁ κωῦ, ονυπερολη. --- ὃ ὠμύτη τα, --- ὅ τινὲς χατατου. -- θ ἡγεμών. --- 8 ή- 
- σὰ 2 υ ἡ } , 

ρες. -- 9 ο᾽γεμώῶν. -α 11 ἀνοςελοὺς |] ἐπολογουμένου μου. --τ 18 προλαβόντων] 
»" , - ΄- 

οὐτὸς ἐν τῷ χωδεχι } εἰπεριττησιι. -τ 19 φανήσει. πο 20 ὡσήδη [| ἀνάνητον. -- 
, » 2 » -- ο, ᾿ , "" 

22 χαρίσει ᾿Ϊ οὐκανωνήτουξ.--ϑά ἀϑλητὴς οὕτω καὶ κατόπι. -- 28 ἡ γὰρ. 



ἐξ 78. 2:9 

εἶναι ἄτρεπτον ἐν ἀμεταλλάχτῳ φύσει ἑχυτὸν εἰδότα μόνον" εἰ δὲ 

βούλει μαϑεῖν χαὶ ἐκ τῶν τοῦ χόσμου φιλοσόφων, ἐν οἷς μάλιστα 

Ἡττῆσϑαι ὑμᾶς πέπεισμαι, εὑρήσεις καὶ Ἑρμῆν αὐτὸν παρ᾽ ὑμῖν 

Τρισμέγιστον, ᾿Αριστοτέλην καὶ Σωχράτην χαὶ Πλάτωνα, Γαληνόν 

τε χαὶ Σχάμανδρον, ἕνα ϑεὸν δογματίζοντας᾽ τοὺς δὲ ἐξ ἀνθρώπων 

γενομένους ϑεοὺς ἣ ὀνομασϑέντας, τούτους εἰς τὰ σταλερὰ χαὶ χιν- 

δυνώδη βαραῦϑρα φέρεσϑαι ἐτραγῴδησαν, ὧν μάλιστα ὁ χορυφα!ό- 

τατος τῶν ποιητῶν “Ὅμηρος τὴν αἰσχύνην ἀνηγόρευσεν. Ἐπεὶ δὲ 

εἴρηχας τὸν Χριστὸν ἐχ γυναιχὸς γεγεννῆσϑαι χαὶ ἐσταυρῶσϑαι, 

ἄχουσον' ἔστιν τις αὐτοῦ ἀπόρρητος ἀγαϑότης, ἧς πολλοὶ ἀγνοή- 

σαντες οὐχ ἐπέγνωσαν τὸ ἀληϑὲς πρὶν ἣ πιστεῦσα! αὐτούς" Θεὸς 

γὰρ ἀληϑὴς ὁ Χριστός ἐστιν, ἐπειδὴ ἐχ τοῦ πατρὸς οὗτος μονο- 

γενὴς γνήσιος υἱὸς ὑπάρχει. Τὸν οὖν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες 

ἐν τῇ τοῦ πατρὸς ϑεότητι ὁμοούσιον ἤδη συμβασιλεύοντα αὐτῷ 

ϑρῃσχεύομεν ἀπαραλλάχτως᾽ εἰ δὲ ϑέλεις περὶ ϑεολογίας ἀκοῦσαι, 

δὸς ἡμέραν χαὶ ἄχουσον. ᾿Εγὼ τοίνυν χριστιανός εἶμι καὶ διὰ τῆς 

ἐπιχλήσεως τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Δαίμονας, οὖς ὑμεῖς προσ- 

χυνεῖτε, φυγαδεύω ἢ. 

18. Ὁ δὲ Φλαβιανὸς βουλόμενος διασῦραι τὰ ὑπὸ τοῦ ἀδλο- 

φόρου λεχϑέντα ἔφη" “Καλὸς ἡμῖν πέφηνας περὶ ϑεολογίας ὑφη- 

γητὴς ὁ τὰ χλεῖῦρα τῶν οὐρανῶν χαὶ τὰς τοῦ Θεοῦ σφραγῖδας 

ἐπιχομιζόμενος. Πρὶν οὖν τῶν χατὰ σοῦ βασάνων ἄῤξωμα!, συμβου- 

λεύω σοι παύσασϑα! τῆς ἀσεβοῦς λέξεως, ἀρνήσασϑα! τε ἐπαι- 

σχυνϑέντα τὴν ἀλογωτάτην φρόνησιν τῶν ἀνοήτων χριστιανῶν, 

φιλοσοφεῖν δὲ αἱρεῖσϑα! τοῦ λοιποῦ τὸν ᾿Ἑλληνιχὸν βίον χαὶ ἀπο- 

λαύειν τῶν αὐτοῦ ἀρετῶν, χαλλίστων οὐσῶν τοῦ παντὸς βίου, 

πεισϑῆναι δὲ χαὶ βασιλεῦσιν, τὰ ἐξ ἐχείνων μεγάλα δῶρα ἀπεχδε- 

χόμενον- εἰ δὲ παράχοῦσα! ϑελήσειας τῆσδε ἡμῶν τῆς παραινέ- 

σεως, πᾶσαν στρέβλωσιν ὑπομείνας ἐπὶ τέλει τὰ προσταττόμενα 
» "ω- Σ ᾿ ᾿ 

4 κὠδ. γαλινὸν.--- χωρυφεώτατος.--10 ἔστιντησ [1 η».-πὶ πρινὴ πιστεύσαι.--- 

12 ἀληϑῆς. --τ 18. μονογενῆς || ἐπιγνῶντες. --- 14 συνβασιλ. --- 17 οὖς. οὕτω καὶ χα- 

τόπι. ---20 χαλώς {| ἐφηγητῆς.--- 22 τῶν] τὸν -- 28 ἐπαισγυνλέντα) οὕτως ἐν τῷ χώδιχι 

ὅςα χαὶ (27) τὸ ἀπεχδεχόμενον, αλλὰ καὶ τὸ σπασιέμενον ἐν τῇ, σελ. 21, τι. --- 34 ἀλο- 
.-Ἔ .})» , ’ 

γοτάτην" --- 35 ακἰρεῖσϑαι. -- 31 βασιλεῦσιν. --- 38 παραχούσαι. 5 
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ΞΟ - 

πληρώσεις ᾿. Προχόπιος ἔφη" “᾿Επεὶ οὖν τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν 
4 , ᾿ Ἁ ὝΎ [ἢ ᾿Ὶ ’ 4 “ . ’ ᾿ ἠγνόησας, σ᾽) μὲν οὖν ϑύε χαὶ μαγείρευς, τὰ τῶν ἀνϑρώπων σώ- 

᾿ ’ 93 Δ] 9 ω Ὁ 

ματα χαταχόπτων χαὶ ξαίνων’ οὐ γὰρ αἰσϑάνη ϑεοειδέσιν ἀνϑρώποις 

ὁμοίως μεμορφωμένοις χαὶ εἰδώλοις νεχροῖς προσερχόμενος" εἰ μὲν 

γὰρ χαλὸς ὃ λίϑος, ὃν προσχυνεῖς χαὶ ὡς ϑεὸς παρὰ σοὶ νενό- 

μίσται, μὴ τέμνε τοῦτον χαὶ χώριζε, εἰς πολλὰς μοίρας ἀπομερίζων 

τὴν πέτραν, καὶ λαβὼν τὸ μὲν ὡς ϑεὸν προσεχύν χαὶ λιβάϊν ἡ πέτραν, ' μὲν ὡς ὑεὸν προσεχύνησας χαὶ λιβάνῳ 
" " ἣ ’ ον '» , “ἊἊΝ μὲ ᾿ς 4 3. -ἣ} Ἁ ..,ζ , χαὶ θυσίαις ἐδόξασας, τὸ δὲ ἕτερον οὐχ εἰς οἰχοδομὴν οἰχίας μόνον, 

ἀλλὰ χαὶ εἰς ἐχχρινομένων παρ᾽ ὑμῶν χρείας χαὶ ἑτέρους βδελυ- 
3 9 “ ᾿ Ύ , 9 ἰὲ ᾿ 

χτοὺς τόπους ἐνύβρισας. Μὴ οὖν τοσαύτη ἄνοια ἐπισχοτιζέτω τὴν 

σὴν διάνοιαν, ὥστε τὸν ποιητὴν οὐρανοῦ χαὶ γῆς χαταλεῖψαι χαὶ 

λίθῳ εὐτελεστάτῳ ἑαυτὸν γαμαισυρτεῖν: οὐ μόνον γὰρ λίϑον ϑε- 

ραπεύεις ὡς εὐεργέτην, ἀλλὰ χαὶ χρυσῷ πολλάχις ϑυσίαν χαὶ λ’- 

βανον προσήνεγχας καὶ ὡς ϑεὸν ϑυμιῶν ἐδόξασας αὐτόν ἵδη δὲ 

χαὶ ξύλον ὡς ϑεὸς παρὰ σοὶ νενόμισται. Ποίας οὖν σοφίας ἐστὶν 

χρυσῷ χαὶ ξύλῳ προσφέρειν ϑυσίαν χαὶ πυρὶ ταῦτα ἐμβάλλειν χαὶ 

χαταχαίειν τὸ σέβας, χαὶ ἀναφέρειν ὡς ἀφθάρτῳ ϑεῷ τῷ ξύλῳ 

λίβανον, καὶ φϑείρειν πυρὶ τὸν νομιζόμενον ϑεὸν χαὶ ζωὴν χαὶ 

σωτηρίαν αἰτεῖν παρὰ σαϑροῦ ξύλου; διόπερ εὐλογώτερον ἦν σι- ΕἼ: ἘΠ ΡΤ Ὁ ἀμ δονον δου ἡμε 
δήρῳ προσφέρειν τὴν ϑυσίαν. ᾿Αλλ᾽ ὁρᾷς, ὅτι χαὶ αὐτὸς ὁ σίδη- 

ρος τῷ πυρὶ μαλαχούμενος ἐλαττοῦται τῆς οἰχείας δυνάμεως. Οὐ- 

χοῦν ἐπανάγχασον ἡμᾶς τὸ πῦρ ἡγεῖσϑαι ϑεόν, ὁπερ ἀδίχως χαὶ 

τοῦτο νενόμισται μετὰ τῆς λοιπῆς περιττολογίας. ἀπούσης γὰρ 

ὕλης χαὶ ξύλων, τῆς τροφῆς τοῦ πυρός, τὸ πῦρ σβέννυται ἀλλὰ 

χαὶ ὕδωρ ἐπιχρατὲς τούτου γίνεται χαὶ χαταπαύει τὴν φερομένην 
Ἂ ολόγα. Πῶς οὖν τὰς ὕλας νομιστέον εἶναι ϑεούς, τὰς δι᾽ ἀλλήλων 

εἰς οϑορὰν χαὶ μείωσιν χωρούσας: Δέον οὖν ἀφέντας ταύτην τὴν 

ἐρεσχελίαν χαὶ ἄτονον φιλονειχίαν χαϑαρᾷ τῇ πράξει χαὶ μόνῃ 
ἰωἐ α΄. 

τῇ προσε" τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν ϑεοχπεύξειν: οὔτε γὰρ πυρὸς τ τὸ χη γὰρ πὺρ 
χρεία, οὔτε ξύλων εἰς χαῦσιν, οὔτε ζῴων σταγῆς᾽ ἀπροσδεὴς γὰρ 

8 κῶῦ, αἰσθάνει. --- ὃ ὃν. --- 6. μητέμνε [ μύρας. --τ 9. χρίας. --- 11 χατα- 

λείψαι. το 12 χαμαὶσυρτεῖν. --- 18 ὡσευεργέτη». ---ἰ 16 ἐωβαλλεῖν. -- 17 χατα- 

χκαῖειν. τα 27 μιωσιν. --Ξ 80 χαῦύσιν 1] ἀπροσδεῆς. 



ἵξες τ. 7.1 ὀρ 

τῶν τοιούτων ἢ τοῦ παντοχράτορος δύναμις" ἀγαπᾷ μέντο! πράξεις 

ἀνεπιλήπτους ὁ τῶν ὅλων Θεός, ὁ τοσούτους φιλανϑρωπίας ϑη- 

σαυροὺς εἰς ἣμᾶς ἐφαπλώσας, ὥστε τὸν μονογενῆ υἱὸν αὑτοῦ 

δοῦναι εἰς θάνατον, ἵνα τὰς ὀδύνας λύσῃ τοῦ ϑανάτου χαὶ διὰ 

τῆς ἀναστάσεως αὑτοῦ ἀφθαρσίαν ἡμῖν χαὶ ζωὴν αἰώνιον χαρί- 

σηται. Διόπερ, εἴ σοι φίλον [οὐχ] ἔστιν πεισϑῆναι τοῖς ὑπ᾽ ἐμοῦ 

λεχϑεῖσιν, (ἐπεὶ) ἐπάγαγε τὸ ξίφος ἐπ᾽ ἐμέ ἢ. 

14. Ταῦτα τοῦ μαχαρίου λαμπρᾷ τῇ φωνῇ πρός τε τὸν ἄρ- 

χοντα χαὶ τοὺς περιεστῶτας εἰπόντος, ϑάνατον εὐθὺς χαὶ σφαγὴν 

ἠπείλησεν αὐτῷ ὁ τῆς ἀσεβείας ἥγεμών, καὶ προστάττει ᾿Αρχελάῳ 

τινί, σπασάμενον ξίφος, διαχειρίσασϑαι τὸν γενναῖον ἀϑλητὴν τοῦ 

Χριστοῦ: τοῦ δὲ γενναίου μάρτυρος μετὰ πολλῆς σπουδῆς πρὸς τὴν 

ἐπιφορὰν τοῦ ξίφους ἑαυτὸν ἑτοιμάσαντος, ἢ χεὶρ τοῦ δημίου πα- 

ρελύϑη. χαὶ ἐπὶ τὴν γῆν χαταπεσὼν ὁ στρατιώτης μετὰ τοῦ ξί- 

φοὺς εὐθέως διεφώνησεν. Ταῦτα ὁρῶν ὁ Φλαβιανὸς χαὶ ὥσπερ ἐν 

ἐχστάσει γενόμενος ἔφη" “Σιδηρώσαντες αὐτοῦ χεῖράς τε χαὶ πόδας 

φυλάττετε ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ᾿". Ὁ δὲ μαχάριος Προχόπιος χαρτε- 

ριχῶς ὑπομείνας τὰς ἀφορήτους βασάνους, πεφορτωμένος σιδήροις, 

ἐφυλάττετο ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, χαὶ χαταχείμενος εἰς τὸ ἔδατοος 

προσηύχετο λέγων" “Ὁ πατὴρ τοῦ χυρίο) ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ͵ 

ὁ φωτίσας τὰ πρὶν ἐσχοτισμένα, ὁ ἐχ τοῦ μὴ ὄντος τὴν ὁρωμέ- 
Γ 

νὴν χαὶ ἀόρατον χτίσιν συστησάμενος, ὃ τὰ σὰ πλάσματα πρὸς 
Ἁ 4.» [2 “- 4 φ }) μ μὴ ΄ο- 4 “ ’ 

ἑαυτὸν ἐπιστρέψας, ὁ μὴ ἐάσας ἡμᾶς ἐν τῇ ἀφροσύνῃ διάγειν. 

εὐχαριστοῦμέν σοι χαὶ τῇ ἁγίᾳ δυνάμει σοὺ καὶ σοφία, τῷ χυρίῳ 
φ - 2 «“ τῷ Ὁ 4 Ύ ᾿ 9.» ἢ ᾿ 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, δι’ οὐ τοὺς αἰῶνας ἐποίησας χαὶ πεσόντας 
δ “- Ρ 3 μ ων ’ 

ἡμᾶς ἀνέστησας, καὶ. ἀναστήσασιν ἡμῖν συνέγνως, πλανηϑέντας 

ἐπανήγαγες, αἰχμαλωτισϑέντας ἐλυτρώσω, χειμένους ἀνήγειρας. 

τεϑνηχότας ἐζωοποίησας. Σοὶ γάρις, δέσποτα, τῷ οὕτως ὑπὲρ 
Β᾿ , « ἤ Ρ 4 “« ; Ξ Α «᾿ς ν ἀξίαν ἡμᾶς ἀγαπήσαντι" εὐχαριστοῦμέν σοι, ὅτι χαὶ προσχαλῇ χαὶ 

’ ο “« δ 6 ᾿ ᾿ «Ψ ’ “« 4 τε 

προσάγεις ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν, στερεῶν ἐν πίστει, βεβαιῶν ἐν ἐλ- 

πίδι, ἀγάπῃ φωτίζων, οὐ χατὰ τὰς ἁμαρτίας χολάζων, ἀλλὰ χατὰ 

4 χῶδ. ὁδίνας λύσει. --- 9 τουσπεριεστῶτας. --- 14 χαταπεσών.---17 φυλάττε- 

ται. --- 18 ἀφορίτους β. πεφορτομένος. --- 2ῶ8 μηεάσας. 
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χρηστότητα χαριζόμενος χαὶ εὐσπλαγχνία χαὶ ἀνοχῇ τὴν χρίσιν 

ὑπερτιϑέμενος χαὶ διὰ τῆς μαχροϑυμίας ἐπὶ τὸ βέλτιον ἡμᾶς δὸη- 

Ἰῶν. Σὲ οὖν ἐπικαλοῦμαι χαὶ τὸν μονογενὴ σου υἱὸν χαὶ τὸ πνεῦμά 

σοῦ τὸ ἅγιον: ἐπαάχουσόν μου χαὶ ἐνίσχυσόν με χαὶ τελείωσον τὸν 

ὁρόμον μου βεβαίωσον τὴν διαϑήχην σοῦ χαὶ ἐν ἐμοὶ τῷ ἀναξίῳ βΟΒΟΥ Β ἰ Ἴπη ευεμος τῷ ἀνα τι), 
- Α μὲ ας -«- « 9 , “« ἶ « Σ ’ “« 6 ’ 

χαὶ ἐξελοῦ με τῆς ἐπηρείας τοῦ Διαβόλου, τῇ σοφίᾳ τοῦ ἁγίου 
͵ 

«Ψ 

σοῦ πνεύματος φυλάσσων ἡμᾶς ἐχ τῆς ἀπάτης τοῦ πονηροῦ ἄρ- 
ΔΝ » Ρ “ Α μ ν᾿ Ν Ἁ 6 φος , χοντος, χαὶ δίδαξον ἡμᾶς τὰ ϑεληματά σου χαὶ τὰς ἁγίας ὁδούς 

σο"), χαὶ τὴν βούϑειάν σοῦ μὴ ἀφέλῃς ἀφ᾽ Ἡμῶν, μηδὲ : , καὶ τὴν βοήϑειάν σοῦ μὴ ἀφέλῃς ἀφ᾽ ἡμῶν, μηδὲ βαρυτέρας 
τῆς ἡμετέρας δυνάμεως τὰς παιδείας ἐπαγάγοις" ἡμεῖς γὰρ οὐχ 

ἰχανοί ἐσμεν πρὸς τὸ νιχᾶν τὰ ἀντιπίπτοντα, σὺ ὃὲ δύνασαι τοῦ 

σῴζειν ἡμᾶς ἐχ πάντων τῶν ἀνϑισταμένων ἡμῖν, διαφυλάττων 

ἡμᾶς εἰς αἰωνίαν χαὶ μαχαρίαν ζωὴν τὴν ἐν πληρώσει πνεύματος 
Ὅς Ψ, ὥτυοοδ ᾿ τ , α«Ψ “- ϑ , φ ΡΣ υ ἁγίου χαὶ ἀφϑαρσία χαὶ βασιλείᾳ τῆς σῆς ϑεότητος, ἵνα οἰχεῖοι 

χαὶ μέτοχοι χαὶ χληρονόμοι εὑρεϑῶμεν τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Χρ!:- 
“« 39 Ἁ , 4 -- Ὕ 9 - Ἁ ᾿ στοῦ σου". Καὶ προσευχομένου αὐτοῦ ἦλθεν αὐτῷ φωνὴ λέγουσα" 

“Προχόπιε, ἴσχυς καὶ ἀνὸρίζου ἢ 

1ὅ. Τῇ δὲ ἔχτῃ ἡμέρα χαϑεσϑεὶς ὁ ἡγεμὼν ἐχέλευσεν προ- 

σαχϑῆναι τὸν μαχάριον. χαὶ λέγει αὐτῷ “Προτοῦ τὰς σάρχας σου 

ἀναλώσω, ϑῦσον τοῖς ϑεοῖς ". Ἔφη αὐτῷ ὁ μάρτυς" “Αἴχιζέ μου 

τὸ σῶμα, ὑπὲρ τῶν ὁμοίων σοι Δαιμόνων ἀγωνιζόμενος ᾿. Ὁ δὲ 

ἡγεμὼν ἔφη: ᾿Οὐ παροξύνεις με τοῖς λόγοις σου, ἵνα σύντομον 

τὴν ἐπάξιον ἐπενέγχω σοι τιμωρίαν, ἀλλὰ ἀνεχόμενόν με ἕξεις τῆς 

προπετείας σου, τρισχατάρατε. ἘΠ χαὶ τῇ μαγγανεία σου τὸ ξίφος 

ἀπέστρεψας χαὶ τὸν σπεχουλάτορα ἐϑανάτωσας χαὶ ἡμᾶς πάντας 

ἠμαύρωσας, οὐ παύσομαι χατὰ πᾶν μέλος αἰχίζων σε, ἕως οὐ 

πράξεις τὰ χελεύομενά σοι. Τείναντες τοίνυν αὐτὸν ἱμᾶσιν λεπτοῖς, 

χαὶ ἐχ τῶν τεσσάρων χρεμάσαντες ἀπὸ τῆς γῆς, νεύροις ὠμοῖς 

τὰς σάρχας αὐτοῦ χαταξάνετε, χαὶ ἀνϑραχιᾶς ζεούσης τὸν νῶτον 

αὐτοῦ πληρώσατε' ὥνησις γὰρ ἄφρονι μάστιγες ἀνίατοι", Ταῦτα 

ὃὲ πάντα ἀχούσας ὁ γενναῖος ἀϑλητὴς εἶπεν. “Πάσης ἀνομίας ἐρ- 

θ χὠδ. ἐξελοῦμαι τὴ σέπειρέας. --- 11 οὐχιχανοὶ ἐσμὲν - - νιχὰν. -α 12 ημῖν.--- 14 

οἰχείοι. --- 18 ἔχτη. --- 36 παύσωμαι. --- 2Ὡ8 ὠμοῖς. --- 81 ἐργάται. 



γάτα καὶ πυρὸς αἰωνίου “τροφή, περὶ τὴν ἀλήϑειαν ἀἁστοχῶν ὡς 

ἀφρονοῦντά με τιμωρεῖς: ἐγὼ ὃδὲ ὑπὲρ εὐσεβείας ἀγωνιζόμενος 

πάντα πόνον ἥδέως ὑπομένω διὰ τὰς ἀμοιβὰς τῶν «αἰωνίων ἀγαϑῶν, 

τὰς ὑπερβαινούσας πάντα νοῦν ἀνθρώπου". Φλαβιανὸς εἶπεν. “Οὐ 

φείσομα! σοὺ παραφρονοῦντος, μιαρώτατε πάντων ἀνθρώπων ". Προ- 

κόπιος ἔφη" “Οὐδὲ ἐγὼ παύσομα: μαρτυρῶν τῇ ἁληϑείᾳ, παρα- 

νομώτατε χαὶ τῆς οὐρανίου δίχης ἐχϑρέ, Δαιμόνων συνήγορε χαὶ 

δυσσεβῶν βασιλέων ὑπέρμαχε ". Φλαβιανὸς ἔφη “Πυρώσαντες τοὺς 

ὑβελίσχους τὰ τραύματα αὐτοῦ χαταφλέξατε. ἅμα χαὶ διαχεντοῦντες 

αὐτόν, ὅπως ἐχ τῆς τιμωρίας νῆήψας παύσηται βλασφημῶν τοὺς ϑεοὺς 

χαὶ τοὺς σεβαστούς ". Ὁ ὃξ μαχάριος χαυτηριαζόμενος λέγει" “Θη- 

ριωδέστατε χαὶ πάσης ἀνομίας μεστέ, ἣν νομίζεις τιμωρίαν, διὰ ταύ- 

τῆς ἡττῶ σε, βασανίζων σε τῇ ὑπομονῇ ". Ὁ ὃξ ἡγεμὼν λέγει" 

“Ενέγχατε ἅλας χατὰ τῶν χαυτηριασϑέντων αὐτοῦ μελῶν, χαὶ ἔτ! 

πυρώσαντες τοὺς ὀβελίσχους πρόσϑετε, ἵνα, τῶν παϑῶν ἐπιχινηϑέν- 

τω" χαὲὶ τῆς ψυχῆς ἐπαλγεόστέροις πόνοις λιποταχτησάσης, παύσηται 

βλασφημῶν τοὺς ϑεούς, οὃς οἱ βασιλεῖς ὑπὲρ τῆς χοινῆς ἁπάντων 

σωτηρίας ϑεραπεύουσιν ἐπιμελῶς". Ὁ δὲ γενναῖος ἀϑλητὴς τοῦ 

Χριστοῦ, χαταχεντούμενος τοὺς μώλωπας τῶν τραυμάτων, ἔφη; 

“ Λυσιτέλειαν λέγεις τὴν λύμην, ἣν ἐπήγαγον οἱ αἰμοβόροι βασι- 

λεῖς τῇ ἀνϑρωπότητι, τὸ χράτος τῶν Δαιμόνων αὐξύήσαντες, οὖς 

ἀμείψεται διατάχους ὁ Θεός, φειδόμενος τῆς ἀνθϑρωπότητος "" 

16. Ὁ ὃε Φλαβιανὸς ϑυμομαχήσας ἐπενόησεν ξένην χαὶ ἀπάν- 

ὕρωπον τιμωρίαν΄ ἐχέλευσεν γὰρ βωμὸν εἰσενεχϑῆναι, χαὶ.. ἐξα- 

πλώσαντας τοὺς δημίους τὴν χεῖρα τοῦ μάρτυρος ἐπάνω αὐτοῦ τὴν 

δεξιάν, ταύτην ἀνϑράχων ἐχχεχαυμένων πληρῶσαι χαὶ λίβανον ἐπι- 

τεϑῆναι ἐπάνω τῶν ἀνϑράχων τῆς χειρός" χαὶ εἶπεν πρὸς τὸν 

μάρτυρα' “Μὰ τοὺς ϑεοὺς ἅπαντας, ἐὰν στρέψας τὴν χεῖρα ῥίψης 

τὸν. λίβανον ἐπάνω τοῦ βωμοῦ, συγχατέϑου τοῖς ϑεοῖς χαὶ τὴν 

σπονδὴν ἐπλήρωσας ". Καὶ ὁ μὲν βωμὸς ὑπέχειτο, ἣ δὲ χεὶρ τοῦ 
Ἁ μάρτυρος ἥπλωτο, ὁ ὃὲ λίβανος μετὰ πυρὸς ἐπέχειτο χαὶ ὁ ἀϑλητὴς 

- , ω , Σ μὲ ’ 7 χκῶδ, παρανομότατε. --- 10 τιμωρίας] μωρίας. -- 13 ἡν {{πτ'μωρίαν] μωρέαν.--- 
. . 

20 ην. -- 38 ματους. 
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τοῦ Χριστοῦ γενναίως ἔφερεν. ἐπὶ δύο ὥρας ἱστάμενος" ἐπελάϑετο 

δὲ ὅτι χεῖρα εἶχεν. ἣ γὰρ διάνοια τοῦ μάρτυρος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν 

στηριζομένη χαὶ τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ φαιδρυνομένη χαὶ τῇ 

εὐσεβείᾳ εἰς οὐρανὸν ἀνιπταμένη᾽ ὁ ἀγωνοθέτης Θεὸς ἔχαιρεν, 

[Ὁ] Χριστὸς ἐχηρύσσετο, τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐδοξάζετο, “Εχειτο μά- 

τὴν [Ὁ] βωμός, προσεῖχεν ὁ ἄρχων, ἐξεπλήσσοντο οἱ περ!ἐστῶτες. 

ὃ ὃὲ μαχάριος εἰς τὸν ἑαυτοῦ σταδιάρχην Χριστὸν ἀναβλέφας, 

στενάζων ἔλεγεν “Ἢ ὃεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύι" ἢ 

δεξιά σου χείρ, Κύριε, ἔϑραυσεν ἐχϑρούς" δεξιὰ Κυρίου ἐποίησεν 

δύναμιν: δεξιὰ Κυρίου ὕψωσέν με". Ὁ δὲ Φλαβιανὸς ἐχ πάντων 

ἀστοχήσας λέγει" “᾿Ανοσιώτατε, λέγεις ἀπαϑῶς διὰχεῖσϑαι περὶ τὰς 

βασάνους" διατὶ στενάζων χλαίεις ᾿". Προχόπιος ἔφη" “Μή σοι χαλῶς 

ἵνα ἐγὼ χλαύσω μου τὴν φυχήν: τοῦτο γὰρ τὸ σῶμα πηλός ἐστιν" 

πηλὸς δὲ ὅταν πυρὶ προσομιλεῖ, πάντως τὸ ὑγρὸν ἀποστάζει: ἅμα 

ὃξ χαὶ χλαίω τὴν σὴν φυχήν, ὅτι ὑπηρέτης γέγονας δυσσεβῶν βασ!- 

λέων, σὺν τοῖς Δαίμοσιν πίνων αἵματα ἀνθρώπων ". Ὁ δὲ Φλα- 

βιανὸς ἐχέλευσεν ἀπενεχϑῆναι αὐτὸν ἐν τῇ φυλαχῇ, χαὶ τῇ ἐπαύ- 

ριον ἐνεχϑῆναι δύο λίϑους παμμεγέϑεις προσέταξεν χαὶ τρυπηϑῆ- 

ναι αὐτοὺς καὶ ἐνεχϑῆναι τὸν μαχάριον χαὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ δε- 

ϑῆναι χαὶ χρεμασϑῆναι αὐτόν, ἵνα διὰ τοῦ βάρους λυϑῶσιν οἱ 

ἄρμοὶ αὐτοῦ. 

17. Ὡς δὲ ἐπλήρωσεν ταῦτα χαὶ τοὺς λίϑους ὑποχάτω τῶν 

ποδῶν αὐτοῦ ἀπεχρέμασεν χαὶ εἶδεν, ὅτι οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ βά- 

σανος, χελεύει γενέσϑαι χλίβανον χαὶ πυρωϑῆναι αὐτὸν σφοδρῶς, 

χἀχεῖ ἐμβληϑῆναι τὸν ἀϑλητὴν τοῦ Χριστοῦ, χαὶ μετά τινας ἡμέ- 

ρας ἐχέλευσεν ἀχϑέντα αὐτὸν βληϑῆναι ἐν αὐτῷ. Εἰσερχόμενος δὲ ὁ 

ἀϑλητὴς τοῦ Χριστοῦ ἐποίησεν τὸ ὅπλον τοῦ σταυροῦ ἐφ᾽ αὑτὸν 

χαὶ ηὔχετο λέγων’ “Κύρις Ἰησοῦ Χριστὲ ὑπερένδοξε εἰς τοὺς αἰῶ- 

νας, εὐχαριστῶ σοι. ὅτι χατηξίωσάς με ἐλϑεῖν χαὶ ἐν τῇ χαμίνῳ 

ταύτῃ διὰ τὸ ἅγιον ὄνομά σου" αὐτὸς γὰρ εἶπας διὰ τοῦ προφήτου, 

1 χὠ. γενναῖος. -- 2 ηγάρ. - 4 ἀνηπταμένη.-- δ6. ἐκετοματηνβωμὸς. προ- 

σείχεν. -α 8 δεξιᾷ || ἰσχύει --α 8 10 Ἐξόδ. ιε΄, 06. Ῥαλμ. ριζ΄, 10. -α 10 δεξιῶς 

--16 οδϑεφλαβιανὸς. -- 21 ἀρμοὶ. --- 28 οὐ χάπτεταικυτοῦ. ---ς 27 ἐπαυτὸν. 



ὅτ' ὡς χρυσὸν ἐν γωνευτηρίῳ ἐδοχίμασα αὐτοὺς χἀὶ ὡς δλοχαύ- 

τωμα ϑυσίας προσεδεξάμην αὐτούς. χαὶ ἐμὲ δὲ τὸν δοῦλόν σοῦ 

χαταξίωσον εἰς τὸ ὁλοχαύτωμα ἐχεῖνο φϑάσαι: πλήρωσον χαὶ ἐπ᾽ 

ἐμοὶ τὸν προφητιχόν σοὺ λόγον τὸν λέγοντα᾽ Ἐπύρωσας ἡμᾶς, 

ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον εἰσήγαγες ἡμᾶς εἰς τὴν παγίδα’ ἔϑου 

ὑλίψεις ἐπὶ τὸν νῶτον ἡμῶν: διήλθομεν διὰ πυρὸς χαὶ ὕδατος, 

χαὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν. Καὶ νῦν ἐξάγαγέ με ἐχ τῆς 

παγίδος ταύτης. Κύριε ὁ ἐπαχούσας Μωσέως χαὶ ᾿Ααρὼν χαὶ σώσας 

τὸν λαόν σου, καὶ νῦν σῶσόν με ἐχ τῆς παγίδος ταύτης" ὁ ἔἐπα- 

χούσας τῶν τριῶν παίδων ἐχ τῆς χαμίνου χαὶ ἐξαποστείλας τὸν 

"Αγγελόν σου χαὶ ἐχτινάξας τὴν φλόγα ἐχ τῆς χαμίνου, χαὶ ἐμὲ 

διάσωσον, ὅπως ἴδωσιν πάντα τὰ ἔϑνη χαὶ δοξάσωσιν τὸ ὄνομά σου 

τὸ φοβερόν". 

18. Καὶ ἔτι αὐτοῦ προσευχομένου ἢ φλὸξ ἐσχορπίσϑη καὶ 

τοὺς τῆς ἀσεβείας ὑπηρέτας ἐν χύχλῳ χατέχαυσεν, χαί τινες τῆς 

πόλεως ἰδόντες τὸ γενόμενον ϑαῦμα ἐβόων τῷ ἡγεμόνι, λέγοντες" 

“᾿Ανάλωσον αὐτὸν ἐν τάχει." Ὁ οὖν ἡγεμὼν φόβῳ συνεχόμενος 

ἔδωχεν αὐτὸν εἰς τὸ πραιτώριον, χαὶ μετά τινας ἡμέρας χαϑίσας 

ἐπὶ τοῦ βήματος ἔδωχεν χατ᾽ αὐτοῦ ἀπόφασιν, ὥστε ξίφε! τὴν 

χεφαλὴν αὐτοῦ ἀποτμηϑῆναι, ὑπογράψας οὕτως" “᾿Προχόπιος ἄπει- 

ϑήσας τοῖς ϑεοῖς, χαὶ τὸν αὐτοχράτορα παρυβρίσας καὶ διὰ τῆς 

μαγείας αὑτοῦ πλήϑη ἱχανὰ ἀναλώσας, ξίφε: τὸν βίον πληρώσει. 

Λαβὼν δὲ τὴν ἀπόφασιν ἦλθεν ἐπὶ τὸν προχείμενον τόπον χαὶ 

λέγει τῷ σπεχουλάτορι᾽ “᾿Αδελφέ, ἕν αἴτημα αἰτοῦμαι παρὰ σοὺ ἢ. 

Ὃ δὲ λέγει “Τί ϑέλεις ". Λέγει αὐτῷ ὃ μάρτυς “Ἔνδος μοι μίαν 

ὥραν, ἵνα προσεύξωμαι". Ὃ δὲ ἐνέδωχεν αὐτῷ, χαὶ ἀναβλέψας 

εἰς τὸν οὐρανόν, ἄρας τὰς χεῖρας, προσηύξατο λέγων" “ Ὁ ὃεδο- 

ξασμένος ἐν βουλαῖς ἁγίων, ὁ Θεὸς ὁ πρὸ τῶν αἰώνων ἐχ χόλ- 

πων σοὺ ἁγίων ἀφράστως χαὶ ἀνεχδιηγήτως τὸν σωτῆρα Θεὸν 

1,2 Σοφ. Σολομ. γ΄, 6} κῶὸ. ἐδοχήμασα || ὁλοχαύτωμα] οὕτως ἐν τῷ κχώδιχι 

ἀντὶ τοῦ ὁλοχάρπωμα. --- 4 αλμ. ξε΄, 10.11. --- 6 διηήλθωμεν. --α 8 ἀαρών. .-- 

20 προσεύξομαι. --- 28 δεδος, - ἀγίων] Ψ͵αλμ. πη΄, 7. --τ 29 ἀνεχδιγήτως. 
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εεῖ᾿ δ᾽ τς, 

γεννήσας χαὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐχ παρϑενιχῆς μήτρας 

προελϑεῖν καὶ τεχϑῆναι ὁρίσας, δίχαις ζωοποιέ, ἀναχαινιστὰ χτί- 

σεως χαὶ ἁγιαστὰ χόσμου, δοτὴρ τοῦ ἀληϑινοῦ σου φωτός, ὁ δοὺς 

ἡμῖν ἐπιφάνειαν τοῦ Χριστοῦ σου χαὶ χαρισάμενος ἐπιδημίαν τοῦ 

ἁγίου πνεύματος" ὃ ποιήσας ἡμᾶς υἱοὺς ἐν υἱοϑεσία, ὁ μέλλων 

τὸ μέγα χῆτος χειροῦσϑαι καὶ τὸν ποιμένα τῶν λογιχῶν προβάτων 

ἀναστήσας, ὁ χτίστης χαὶ δημιουργὸς πάσης χτίσεως, ἐπάχουσόν 

μοῦ δεομένου σου χαὶ παράσγου μοι τὸ αἴτημα χαὶ διαφύλαξον 

τὴν πόλιν ταύτην, ὅπως μὴ ἔσται ἐν αὐτῇ χνίσσα εἰδώλων, μήτε 

πλάνη Διαβόλου: ἀλλὰ χατασφάλισαι αὐτὴν διὰ τῶν ἁγίων σου 

᾿Αγγέλων χαὶ μνήσϑητι, ὁ Θεός, παντὸς τοῦ λαοῦ σου ἴασαι τοὺς 

ἀρρώστους, ἐξελοῦ τοὺς χαταπονουμένους. χηρῶν, γυναιχῶν χαὶ 

παίδων ὀρφανῶν ἀναπλήρωσον τὰ ὑστερήματα: πηρώσεις παρα- 

μύϑησαι, τοὺς ἐν φυλαχαῖς ἐπίσχεψαι,. πλέουσιν χύβερνος γενοῦ, 

ὁδοιποροῦσιν ἀχίνδυνον τὴν πορείαν ποίησον, ἐπηρεαζομένοις ἄνε- 

σιν ὃός, τῶν χαταπονουμένων χαταφυγὴ γενοῦ, τοὺς σχιαζομένους 

ἐλευϑέρωσον, τοὺς ὑπὸ πονηρῶν πνευμάτων ἐνοχλουμένους ϑερά- 

πευσον, ἑστῶτας στήριξον, χατηρραγμένους ἀνόρϑωσον, πεπλανημέ- 

νους ἐπίστρεψον: ϑραῦσον ἰσχὺν Διαβόλου, διασχέδασον αὐτοῦ τὰς 

πολυτρόπους ἐπιβουλάς, τὰς τῆς διχαιοσύνης, εἰρήνην τῷ χόσμῳ 

σοῦ δωρούμενος" χαὶ ἐμοῦ ὃὲ αὐτοῦ, ἐάν τις ποιήσῃ οἶκον ἀναπαύ- 

σεως χαὶ χαταξιωϑῇ βραχύ τι τοῦ σώματός μου λαβεῖν, μὴ 

ἐπέλθῃ ἐπ᾽ αὐτὸν διαβολιχὴ πεῖρα, μήτε ὕλῖψις, μήτε νόσημα, 

μήτε ὄχλησις πνευμάτων ἀχαϑάρτων, ἢ ἀνθρώπων πονηρῶν πε- 

ριεργία. Κύρις ὁ Θεός μου, χαὶ ὅστις μέμνηται τοῦ ὀνόματός μου, 

οἰχῶν ἐν πόλει ἣ ἐν χώρᾳ, τοῦτον διαφύλαξον ἀπὸ πάσης ὕλί- 

ψεως, ὅπως δοξασϑῇ τὸ ὄνομά σου ἐν πᾶσαις ταῖς γενεαῖς, καὶ 

πρόσδεξαι ἐν εἰρήνῃ τὴν φυγήν μου χάριτι χαὶ φιλανϑρωπίᾳ τοῦ Χρι- 

στοῦ σου, μεϑ’ οὗ σοι δόξα σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαϑῷ χαὶ ζωοποιῷ 
ι - Ἁ Ἁ λ 9 Ἁ ο.ν “Ὁ 4.» 3 μ 49 σοῦ πνεύματι νῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμην". 

9 χῶδ. ἔστω ἐναυτῆ χνίσα. --- 1ὅ πορίαν [1] ἐπερεκζομένοις. --α 16 χαταφυγὴ 

γ. τοὐσχιαζ. --α- 21 τὶς ποιήσει. --- 28. διαβολικχῆ πείρα μ. ϑλίψις. --- 2ῶ2δ περιερ- 

γεία. --- 26 ϑλήψεως. -- 39 μεϑου. 



πες 0 Σὲ: 

19. Καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐξ οὐρανοῦ λέγουσα’ “ Προχόπις, ἠνεῴ- 

γησάν σοι οἱ οὐρανοί: ὁ χορὸς τῶν ᾿Αγγέλων περιμένει σε, οὃς 

παρέϑου μοι στρατιώτας χαὶ αἱ ἀνδρεῖαι γυναῖχες ἐχδέχονταί σε’ 
ν μο περὶ δὲ ὧν ἠτήσω, ἰδοὺ δέδοταί σοι". Τότε λέγει τῷ σπεχουλά- 

τορι ὃ ἅγιος Προχόπιος “Ποίησον τὸ προσταχϑέν σοι", Καὶ 

σφραγίσας τὸ σῶμα ἑαυτοῦ, προτείνας τὸν τράχηλον, ἀπετμήϑη 

τὴν χεφαλήν, ἔτι τῆς τοῦ ὕμνου πρὸς τὸν Θεὸν φωνῇς ἐν τῷ 
9 - 4 3 . ’ . , “᾿ 2 “- στόματι αὐτοῦ οὔσης" καὶ ἐλθόντες οἱ χριστιανοὶ ἔλαβον αὐτοῦ 

Σ᾿ Ἃ ᾿ ὰ “00 Ως »», , ὡ Ἁ μῷ ᾿ 3 ἘΝ 

τὰ ἅγια λείψανα, δοξάζοντες πατέρα χαὶ υἱὸν χαὶ ἅγιον πνεῦμα. 

᾿Ετελειώϑη δὲ ὁ ἅγιος Προχόπιος μηνὶ ἰουλίῳ η΄, ἐπὶ τῆς βασι- 

λείας Διοχλητιανοῦ τοῦ ἀσεβεστάτου, χαϑ᾿ ἡμᾶς δὲ βασιλεύοντος 

τοῦ χυρίοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμην. 

9 χῶδ. αἱανϑρεῖαι. 
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11. 

ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ 

ΤΟΥ͂ ΑΓΙΟΥ͂ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥ͂ΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ͂ 

χαὶ ἢ εὕρεσις τῶν λειψάνων αὐτοῦ 1. 

(Οοἄ. ϑεαῦραϊ.. 224, ἴ. 1128--- 182). 

1. «Στέφανος πλήρης χάριτος χαὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα χαὶ 

σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ" ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐχ τῆς συναγω- 

γῆς, τῆς λεγομένης Λιβερτίνων χαὶ Κυρηναίων χαὶ ᾿Αλεξανδρέων χαὶ 

τῶν ἀπὸ Κιλιχίας, συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ, χαὶ οὐχ ἴσχυον ἀντιστῆ- 

1 Ἔχ τοῦ 224-ου χώδιχος τῆς λαύρας τοῦ ἁγίου Σάβα ὅρα “Ἰεροσολ. Βιβλιοϑ, τ. 

11, σ. 887-889. Ὃ κῶδιξ οὗτος ἐγράφη περὶ τὸ μέσον τῆς ιδ΄ ἑχατονταετηρίδος" ὀνο- 

μάζω δὲ τοῦτον ἐν ταῖς χριτιχαῖς ὑποσημειώσεσιν ἁπλῶς Α, τῷ δὲ γράμματι Β δηλῶ 

τἀναγνώσματα τοῦ 18-ου χώδιχος τῆς αὐτῆς λαύρας τοῦ ἁγίου Σάβα (Ἵεροσ. Βιβλιοϑ. 

Π], σ. 29-84). οὗτος δὲ ὁ χῶδίξ ἐστι διμερής, χαὶ τὸ μὲν πρῶτον αὐτοῦ μέρος 

ἐγράφη περὶ τὴν ἀργὴν τῆς ἐνδεχάτης, τὸ δ᾽ ἕτερον ὑπερμεσούσης τῆς δεχάτης ἔχατον- 

ταετηρίδος᾽ ἀλλὰ τὸ ἐν αὐτῷ περὶ τοῦ Στεφάνου χείμενον, ὃ προσήχει τῷ δευτέρῳ τοῦ 

χώδιχος μέρει (φ. 406-419), ἐπιγραφὴν ἔχει τὸ « Ἢ εὕρεσις τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ 

πρωτουάρτυρος χαὶ ἀρχιδιαχόνου Στεφάνου» «αἱ τὴν ἀρχὴν ποιεῖται ἀπὸ τῶν λέξεων 

τούτων « Ὁ δὲ ἀγαϑὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ἔτι μᾶλλον ὑψῶσα! βουλόμενος » χτλ. 

Τοῦτο μὲν οὖν τὸ χείμενον, τὸ Β, ἔστιν ἀτελὲς ἐν τῷ κχώδιχι" μέρος ὅμως αὐτοῦ, 

φύλλον ἕν ἀποτελοῦν, ἔσωσεν ὁ 209.-ος χῶδιξ τῆς λαύρας ἐχείνης. Σημειωτέον ὦδε καὶ 

τοῦτο, ὅτι ὁ 18:ος χῶδιξ ἀριῦμεῖ φύλλα μεμβράνινα 404 καὶ ἕτερα πεντεχαίδεχα γάρτινα 

φύλλα, ὡς εἶναι πάντα αὐτοῦ τὰ φύλλα οὐχὶ 406, ὡς ἐν τῇ ᾿Ἱεροσολυμιτιχῇ Βιβλιοϑύή χη 

σεσημείωται, ἀλλὰ 419 τῶν μέντοι γαρτίνων τέσσαρα μόνον ἐστὶ γεγραμμένα (φ. 188, 

189, 264 χαὶ 265), τὰ δὲ λοιπὰ πάντα παντάπασιν ἄγραφα, 

1 Τὸ μαρτύριον τοῦ ἀγίου Στεφάνου, ὡς ἐν τῷ χειμένῳ τούτῳ ὑπάρχει (Α) 

ἐλήφϑη κατὰ λέξιν ἐχ τῶν Πράξεων τῶν ᾿Αποστόλων (χεφ. ζ΄ 8-η 2), τοῦ συντάχτου 

ποιήσαντος ἐν αὐτῷ μεταλλαγὰᾶς τινας ἐγὼ δὲ χατ᾽ ἐξαίρεσιν μέρος ἐκ τῆς ἀρχῆς χαὶ 

τοῦ τέλους ἐνταῦϑα χαταχωρίζω || χάριτος ΑΔ. πίστεως Πρ. 
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ἴρε ’ ᾿" “« ’ ΨΥ ’ ᾿ , {ἢ ἰ “ ’ ναι τῇ σοφίᾳ χαὶ τῷ πνεύματι, ᾧ ἐλάλει. Τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέ- 

γοντας, ὅτι ᾿Αχηχόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα ϑλάσφρημα- -χατὰ 

τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου τούτου χαὶ τοῦ νόμου: ἀχηχόαμεν γὰρ αὐτοῦ 

λέγοντος, ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος χαταλύσει τὸν τόπον δ 

τοῦτον χαὶ ἀλλάξει τὰ ἔδη., ἃ παρέδωχεν ἡμῖν Μωσῆς. Καὶ ἀτε- 

νίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ χαϑεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ, εἶδον 

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ᾿Αγγέλου. Εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιε- 
, δν “ ε “ ς “Δ ’ , “ 

ρεύς, Εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει: Ὃ ὃε πρωτομάρτυς Στέφανος ἔφη: 

“ΤΑνὸρες ἀδελροὶ χαὶ πατέρες, ἀχούσατε, Ὃ Θεὸς [καὶ τὰ ἑξῆς 
- ω ρ» ἋΣ “ , Ν ᾿ δ." 
αχρι τοῦ] Κράξαντες ος ΦΩνΎ) μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὠτὰ αυτών, 

" 4 “ Γ᾿ , 9 ε “- “ Ἁ μ᾿ 4 
χαὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἅγιος Στέφανος" Οὐχ ὑμεῖς εἴπατε Τὸ αἷμα αὐ- 

»-ρ-Ὀ 5" 9 Φ “« 9 ᾿ι δ ἢ ρ ακΨ ᾿Ὶ 9 Ἁ -“’ 4 τοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέχνα ἡμῶν, χαϑὼς αὐτοὶ εἴπατε: ᾿Αχούοντες 

ὁὲ ταῦτα διεπρίοντο τῇ ψυχῇ χαὶ. ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν, 

χαὶ ἐχβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιϑοβόλουν. Καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέ- 

ὕεντο τὰ ἱμάτια αὑτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου χαλουμένου Σαύλου, 

χαὶ ἐλιϑοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπιχαλούμενον χαὶ λέγοντα, Κύριε 
Ἶ “ »Ρ ὸ δ , θ νι. ΝᾺ ᾿ ᾿ς ““ ξ ΜΝ: ησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. Θεὶς ὃξ τὰ γόνατα ἔχραξε φωνῇ 

μεγάλῃ" Κύριε. μὴ στήσῃς αὐτοῖς ταύτην τὴν ἁμαρτίαν. Καὶ τοῦτο 

εἰπὼν ἐχοιμήϑη. Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοχῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ ; πΉυΥ: 6 1] Ξ ες : 
4 ’ Ὁ Δ Ω 4 , - ρ ’ -ὠ ᾿ ’ [ΞΕ ᾿ 9 Ἐγένετο ὃὲ ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐχχλη- 

σίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις, πάντες τε διεσπάρησαν χατὰ τὰς χώ- 

ρας τῆς Ἰουδαίας χαὶ Σαμαρείας, πλὴν τῶν ἀποστόλων: συνεχό- 

μαἰσαν ὃξ τὸν ἅγιον πρωτομάρτυρα Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς» χαὶ 

ἐποίησαν γλωσσόχομον περσεινὸν χαὶ χατέϑεντο αὐτὸν ἐχ πλαγίας 

τοῦ βουνοῦ, γράψαντες χαὶ τίτλον ἑβραϊχοῖς γράμμασι “Χιλιὴλ᾽ 

ἀπὸ τῆς συριαχῆς Βίβλο"" χαὶ ἐποιήσαντο χοπετὸν μέγαν ἐπ᾽ αὐτῶ. 

χαὶ τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήϑη ὑπέστρεφον εἰς Ἱἱερουσαλήυ.. 

2, Γαμαλιὴλ δέ τις ἰδὼν τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸς χαὶ ἐλπί- 

ζων ἔχειν μέρος μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναστάσει, ἐγερϑεὶς διὰ τῆς 

νυχτὸς καὶ προσπεσὼν τοῖς ἀποστόλοις ἐ) τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ, ἐπὶ 

τῆς ὕλίψεως τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου, προτρεψάμενος 
9 Α Ἁ , ͵ . “Ψ 9 Α 3 

αὐτοὺς παντὶ τρόπῳ συνεβούλευεν, ὥστε συνελϑεῖν αὐτοὺς χαὶ 

6 ἅπαντες Πρ {|| ἴϑον Α. -- 24. περσεινὸν] οὕτως ἐν τῷ χώδιχ', 

10 

20 
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1ὅ 

2ὅ 

ἐς 5 0..ὲ 5 

συγχομίσαι τὸ ἅγιον αὐτοῦ σῶμα τῷ ἑαυτοῦ χινδύνῳ χαὶ ἀπενέγχαι 

εἰς τὸ ἴδιον χωρίον, τὸ ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ χληϑέν. Καὶ χατὰ τὸ 

εἰϑισμένον αὐτοῖς τοῦ νόμου ἐπετέλεσαν ἡμέρας τεσσαράχοντα, χαὶ 

τὰ ὑπὲρ τοῦ χοπετοῦ ἀναλισχόμενα ἐχ τῆς τοῦ Γαμαλιὴλ δαπάνης 

ἐδόϑη. χαὶ οὕτως αὐτὸ χατέϑεντο ἐν τῷ χαινῷ αὐτοῦ μνημείῳ τῷ 

μηδέπω τελειωϑέντι, ἐχ διαστήματος ὄντι τῆς πόλεως ἀπὸ εἰχοστοῦ 

σημείου, ᾿Αχούσας ὃὲ Νιχόδημος ὃ τοῦ Γαμαλιὴλ ἀνεψιός, ὁ χα- 

τηχηϑείς ὑπὸ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. ὥστε νυχτὸς ἐξ ὕδατος 
᾿ ἢ 9 “»" 4 ᾿ 4 ; ἘΣ ’ Α χαὶ πνεύματος ἀνεγεννηϑῆναι, ἀπελθὼν ἐφωτίσϑη ὑπὸ Πέτρου χαὶ 

Ἰωάννου τῶν μαϑητῶν τοῦ Κυρίου. ᾿Αχούσαντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς 

χαὶ οἱ Φαρισαῖοι ἠγανάχτησαν χατ᾽ αὐτοῦ λίαν καὶ ἐσχεη)άσαντο 

ἀνελεῖν αὐτόν, χαϑὼς χαὶ τὸν πρωτομάρτυρα Στέφανον ἀνεῖλαν᾽ 

διὰ δὲ τὸν Γαμαλιὴλ τοῦτο οὐχ ἐποίησαν, ἀλλ᾽ ἀναϑεματίσαντες 
᾿ 6 ἢ «.ὕ » , “- αὐτὸν χαὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ ἁρπάσαντες εἰς ὄνομα τοῦ 

ναοῦ τῆς πόλεως ἐξώρισαν αὐτόν, [χαὶ] πληγαῖς οὐ ταῖς τυχοῦ- 

σαῖς αἰχίσαντες ἡμιϑανῇ κατέλιπον αὐτόν. Ὁ ὃδὲ Ταμαλιὴλ καὶ 

τοῦτον χρυφῇ προσλαβόμενος ἐν τῷ αὐτῷ χωρίῳ, ἐν ᾧ Λουχιανὸς 
μ Ἁ , ’ 9 Ἁ μὴ ᾿ ΚΣ 

ἐπλήρωσε τὸ πρεσβυτέριον, ἐποίησεν αὐτὸν διατρέφεσθαι χαὶ ἐνδύ- 

σασϑαι ἐχ τῆς αὑτοῦ οὐσίας, ἕως οὗ χαὶ αὐτὸς μετ᾽ ὀλίγον γρόνον ἧς αὑτοῦ οὐσίας, ἕως οὐ χαὶ αὐτὸς μετ᾽ ὀλίγον χρόνον 
Ἁ νι ἰὴ Α “ 93 , 2 , Φ. " χοιμηϑεὶς ὡς ὁμολογητὴς Χριστοῦ ἐτελειώϑη, καὶ ἐποίησεν αὐτὸν 

χατατεϑῆναι πλησίον τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου" ὁ δὲ 

τρίτος σὺν αὐτοῖς χείμενος, οὗ τὸ ὄνομα ᾿Αβελβούς, ὑπάρχει νομο- 

ϑέτης ὑπὲρ αὐτὸν δεύτερος τῆς τοῦ Θεοῦ Γραφῆς, ὃς [ἦν] σὺν αὐτῷ 

πιστεύσας τῷ τοῦ Θεοῦ χηρύγματι χαὶ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ σὺν αὐτῷ 

φωτισϑεὶς ἐν τῷ ἁγίῳ λουτρῷ ὑπὸ τῶν αὐτοῦ μαϑητῶν. 

8, Ὁ δὲ ἀγαϑὸς χαὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ἔτι μᾶλλον ὑψῶσαι 

βουλόμενος τὸ χέρας τοῦ Χριστοῦ αὑτοῦ, τουτέστιν τ ἽΠ 
πὸ τοῦ Εὐαγγελίου, εὐδόχησεν διὰ τῆς ἐμῆς ἀνιχανότητος ἐπ᾽ ἐσχάτω" 

Ἁ ρ ᾽ 

τῶν ἡμερῶν ἀποχαλύψαι τοὺς ἁγίους αὑτοῦ ἡ Σ λέγω Φ 

8 πετέλεσιν Α. --- ὅ αὐτὸῦῇ] αὐτώ Α.---7,9 ἴωαν. γ΄, 1-21. --1δ ἐξωρη- 

σιν Α. --τ 92 ὑπάρχων Α. --- 28 προσέϑηχα τὸ ἦν». --- 26 ὁ δὲ ἀγαϑὸς κτλ] ἐντεῦ- 

ὃεν ἄρχεται τὸ Β. φ. 4003: πλὴν ἀλλὰ μετὰ τὴν λέξιν οὐρανῶν (5. 82. 2) ἐλλείπει 

τῷ Β φύλλον ἕν" τοῦτο μέντοι τὸ φύλλον εὖρον ἐν τῷ 2ρ0θ-ῳ χώδιχι τὴς λαύρας τοῦ 

ἁγίου Σα3χ. --- 28 ἐσχάτων) ἐσχίτου Α. 



το, τ ἤν ἐς- 

τὸν μαχάριον χαὶ ἔνδοξον Στέφανον τὸν πρωτοδιάχονον χαὶ πρω- 

Ν- 
ως Ἁ 9 - 9 ἀπ , 9 Α 9 ἂΨ “ ὡ 'ᾷ ἰ 

χοῦημον τὸν ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις ἐπὶ ἀγαῦ μνήμῃ μαχαριζό- 

«. Ὁ“ τομάρτυρα χαὶ αὐτόπτην τῆς οὐρανῶν βασιλείας, ἔτι δὲ χα 

μενον, Γαμαλιὴλ τε τὸν ἐν ταῖς πράξεσι τῶν ᾿Αποστόλων ἐπὶ 

ἀγαϑαῖς συμβουλίαις εὐχαριστούμενον, χαὶ Αβιβον τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 

τὸν ἐν τῇ Γραφῇ μὲν οὐχ ἐμφερόμενον, ἐν δὲ τοῖς ἀγράφοις 

μετὰ τῶν ἁγίων συναριϑμούμενον, χαϑὼς χαὶ Ἢ δηλωϑεῖσα τῇ 

ἐμῇ ἀναξιότητι ὅρασις ἐχ τρίτου ἐσήμανεν: ἥσπερ ἀχούσαντες 

συνεργήσατε ἡμῖν ἐν ταῖς ἁγίαις ὑμῶν προσευχαῖς, δοξάζοντες τὸν 

τὰ τοιαῦτα γνωρίζοντα ἁμαρτωλοῖς ἀνθρώποις, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ. 

4. Ὁ δὲ τρόπος τῆς πρώτης ὁράσεως οὗτός ἐστιν. Συνέβη 

μο! χαϑεύδοντι ἐν τῷ ἀφιερωμένῳ οἴχῳ τοῦ φωτιστηρίου, ἔνϑα οἱ 

ποργίσχοι τῶν ἁγίων χειμηλίων ἀπόχεινται, ἡμέρας Παρασχευῆς 

διαφανείσης, ἥτις ἐστὶν τρίτη μηνὸς δεχεμβρίου. δεχάτης ἰνδιχτι- 
“ 

ὥνος, ἐν ὑπατείᾳ ᾿Ονωρίου τὸ δέχατον χαὶ Θεοδοσίου τὸ ἕχτον, 
ὃ 

τῶν αὐτοχρατόρων αὐγούστων, περὶ τρίτην ὥραν τῆς νυχτὸς ἔτι: 

γρηγοροῦντι χαὶ ὡς ἐν ἐχστάσει γενομένῳ τεϑεᾶσϑαι ἄνδρα γη- 

ραιὸν μὲν τὴν ὄψιν, μαχρὸν δὲ τῇ ἡλικίᾳ, ἱεροπρεπῆ τῇ ἰδέᾳ, 

πωγωνιαῖον, στολὴν ἠμφιεσμένον, ἧς τὰ γαμμάτια ὑπῆρχον χρυσᾶ χαὶ 

ἔνδον αὐτῶν σημειόχριστα, χαὶ σανδάλια χρυσολώρινα ὑποδεῦε- 

μένον, χαὶ ῥάβδον ἐπιφερόμενον τῇ δεξιὰ χειρί, ἐλϑόντα χαὶ νύ- 

ξαντά με τῇ ῥάβδῳ χαὶ τὰ ὄνομά μου ἐπὶ τρίτον χαλέσαντα, ἐμὲ 

δὲ εἰπεῖν “Τί ἐστιν, χύριε ". Ὃ ὃὲ λέγει" “"Ανελὺς χαὶ εἰπὲ τῷ ἐπ’- 

σχόπῳ Ἱεροσολύμων Ἰωάννῃ Ἕως πότε οὐχ ἀνοίγεις ἡμῖν, χαὶ 

άλιστα ὅτι ἐν τοῖς χρόνοις σο") δεῖ ἡμᾶς ἀποχαλυφϑῆναι; ἄνοιξον 

4 χαὶ γαμαλιλ τε ΒΒ. --- ὅ αὐτοῦ εἷὸν Β. -- 6 ταῖς Β. --- 8 ἐσίμωνεν 

ἥνπερ Β. --α- 9 συνεργίσαται "ὰ || προσευχαῖς Ας γραφαῖς Β. --α 11 Ὁ δὲ τρό- 

πος τῆς πρώτης ὁράσεως) ἐκ τοῦ Β. ἐλλείπει ὃξ ταῦτα τῷ Α || οὕτως Β || συνέβει Β.-- 

12 μοι Β, μὲ Α || χαϑεύδοντα ΑΒ {|{ φωτηστηρίου Β. --- 18 ὑποόργεῖσχοι Β [|| χειμε- 

λίων Α, χιμιλίων ἀπόκιντε 1] ἡμέρα:)] ἐλλείπει τῷ Α. --- 14 ὀικφανοῦσης 12. 

διαφανούσης ΑἸ] ἰνδικτιόνος Β. -- 1ὅ ὑπατία ΑΒ || ὁνορίου Β. --- 17 γρηγοροῦντα 

ΑΒ || γενόμενος Β, γενύμενον Α [|| γειραιὸν Β. --- 18 τῇ ὄψει Β |] ἱεροπρεπεῖ Β. -- 

19 πογονιαῖον Β || γαμώτια Β. γαμμίακ Α. --- 20 ἔνϑω» Β || σημιώχριστις 18, ση- 

μεία χρηστὰ Α [[ χρυσολώρηνα Α΄. χρυσολόρινα Β. ---- 32 τρίτου Β. --- 24 ἀνύγης Β, 

ἐνοίγης Α. --- 2ὅ ὅτι] ἐλλείπει τῷ Β || ἄνοιξον Α, ὠριξαν Β. 

ζι 
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1 

ἡμῖν ταχέως, ἵνα δι’ ἡμῶν ἀνοίξῃ ὁ Θεὸς ϑύραν φιλανϑρω- 

πίας τῷ χόσμῳ, χυνδυνεύοντι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀνομιῶν τῶν ἐν 
5... Δ τι ’ . 4 » ᾿ φ ᾿ 45 Ύ ᾿ς τε 9 “« αὐτῷ γινομένων ἐφ᾽ ἐχάστης ἡμέρας", Εἶτα φησίν" “Οὐ τοσοῦ- 

τον μέλει μοι δι᾿ ἐμέ, ὅσον δ'ὰ τοὺς σὺν ἐμοὶ χειμένους ἁγίους, 
“ “ “Ὁ Σ Α ΡΟ δ αι Ὁ , 9 ὃ ἊΝ . Α ἰὴ ᾿ 

οἴτινες πολλῆς τιμῆς χαὶ δόξης ἄξιοί εἰσιν ἅμα ὃὲ χαὶ ὃ τόπος, 

ἔνϑα χείμεϑα. ἠμέληται", ᾿Εγὼ οὖν ὁ ταπεινὸς Λουχιανὸς ἠρώ- 

τησα αὐτὸν λέγων “Σὺ γὰρ τίς εἴ, χύριε: ἣ τίνες οἱ σὺν σοί 

εἰσιν, δέσποτα ". ᾿Αποχριϑεὶς δὲ εἶπέν μοι’ “Ἐγὼ μέν εἰμι Γα- 

μαλιὴλ ὁ τὸν Παῦλον ἀναϑρεψνάμενος χαὶ τὸν νόμον διδάξας ἐν 

Ἱεροσολύμοις, ὁ ὃὲ σὺν ἐμοὶ χείμενος αὐτός ἐστιν ὁ χῦρις Στέφα- 

νος, ὁ λιϑοβοληϑεὶς ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἐν Ἱερουσαλὴμ χαὶ ποιή- 

σας νυχϑήμερον ἐρριμμένος εἰς τὰ Ἐξώπυλα τῆς πόλεως, 
ὡς δικῶν ᾿ς ΚἉ ἊΝ ΤΣ δ: ’ ἣ 4 ἣ ρον; - " Ἁ δ ς ἐπὶ τὸν Κηδὰρ ἀπερχόύμεϑα, μὴ ϑαπτόμενος χατὰ τὴν 

χέλευσιν τῶν τηνιχαῦτα ἀρχιερέων, διαταξαμένων χαταβρωϑῆναι 

αὐτὸν ὑπὸ τῶν ὀρνέων χαὶ ὑπὸ τῶν ϑηρίων. Ἐγὼ δέ", φη- 
ἐἐ σὶν ὁ Γαμαλιήλ, “ἰδὼν τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρός, ἅμα δὲ καὶ 

ξλπίζων ἕξειν μέρος μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναστάσει, ἠγέρϑην 

χαὶ λαϑραίως μετεστειλάμην ἄνδρας εὐλαβεῖς χαὶ πιστοὺς ἤδη σὺν Δ ρᾶιως μέτεστε μη ρᾶς ᾧ : πίστους ΥὙ0Ὶ) 

ἐμοὶ γεγονότας ἐν Χριστῷ, καὶ προτρεψάμενος αὐτοὺς παντὶ τρόπῳ 

συνεβούλευσα αὐτούς, εἰπών “᾿Ανέλθϑατε τῷ ἐμῷ χινδύνῳ᾽ χομί- 

στε αὐτοῦ τὸ σῶμα χαὶ χατενέγχατε εἰς τὰ ἐμὸν χωρίον τὸ ἐπ᾽ 

ονόματί μο» χληϑέν, λέγω δὴ εἰς Καπαργαμαλά, ἔνϑα ὁ Δουχια- 

νὸς ἐχληρὠώϑη πρεσβύτερος, χαὶ χαταϑέμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἐμῷ 

υνημείῳ τελέσατε τὰ ὅσια αὐτοῦ ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράχοντα ἐν 

ταύτῃ τῇ χώμῃ, ὡς ἀπὸ διαστήματος τῆς πόλεως εἴχοσι καὶ δύο 

σημείων, χαὶ τὰ ἀναλισχόμενα ὑπὲρ τοῦ χοπετοῦ σὐτοῦ ἐχέλευσα 

δίδοσθαι ἐχ τῆς ἐμῆς οὐσίας. Ὁ δὲ δεύτερος, ὁ ἐν τῷ μνημείῳ 

χείμενος, οὗτός ἐστιν Νιχόδημος, ἀνεψιὸς ἐμοῦ τοῦ Ταμαλιήλ, ὁ 

χατηχηϑεὶς νυχτὸς ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε 

1 διὰ ἡμᾶς ὠνύξη Β. --α 8 τὸν ἐ. «. γινομένον Β. -- 4 μέλλη 1 μοι] 

ἐλλείπει τῷ Β. --- 12 ἐξώπιλα ΔΑ, ἐξώποιλα Β. --- 1 χαὶ ΔΑ, ἢ Β. -- 17 ἔξειν Δ, 

ἔχειν Β || ηγέρϑη»ν νυχτὸς Β. -- 20 χομίσαται «ὑτῶν τὰ σώματα ΒἘ || κατενέγκα- 

ται Β. --- 22 χαπαργάώμαλι ἔνϑα σοι λουχ. ἐχληρώϑης Β.--3234 αὐτοῦ λείψανα Β.--- 
4)Κ ῇ 

Ὡὅ χώμη Α, πόλει 1).---28 οὕτως Β. 



ἀναγεννηϑῆναι ἐξ ὕδατος χαὶ πνεύματος ἁγίου: ὅστις ἀπελθὼν 

ἐβαπτίσϑη ὑπὸ Πέτρου καὶ Ἰωάννου τῶν μαϑητῶν τοῦ Κυρίου" 

περὶ οὗ βαπτίσματος ἀχούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς ἠγανάχτησαν χατ᾽ 
9 - ἁὰ λ “- 9 ’ ς μ» μ»Ψ: , Ὰ 3 } ΣῊΝ αὐτοῦ, σχεψάμενοι ἀνελεῖν αὐτόν διὰ δὲ τὴν πρὸς ἐμὲ τιμὴν 

εἰδότες ὅτι συγγενής μού ἐστιν, τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησαν, πληγαῖς 

ὃξ οὐ ταῖς τυχούσαις περιβαλόντες αὐτὸν ἡμιϑανῇ χατέλιπον, ἀνα- 

ϑεματίσαντες αὐτὸν χαὶ ἐξορίσαντες τῆς πόλεως καὶ πάντα τὰ μα ρ ( 
ὑπάρχοντα αὐτοῦ διαρπάσαντες εἰς ὄνομα τοῦ Ἱεροῦ. ᾿Εγὼ τοίνυν 

ὃ Γαμαλιὴλ χαὶ τοῦτον λάϑρα συλλαβόμενος., ἔτι περιόντα, ἐξαπέ- 

στειλα εἰς αὐτὴν τὴν κώμην, παραγγείλας τῷ ἐμῷ οἰχονόμῳ ὃια- 

τρέφειν αὐτὸν χαὶ ἀμφιάζειν τὸν χρόνον τῆς ζωῆς αὐτοῦ" ὃς χαὶ 

μετ᾽ ὀλίγον χρόνον ἐχοιμήϑη ἰδίᾳ ἀναπαύσει. Παρεσχεύασα οὖν 

ἀποτεϑῆναι αὐτὸν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ἀγίου Στεφάνου, ὡς ὁμο- 

λογητὴν τοῦ Χριστοῦ ὄντα. Ὃ δὲ τρίτος, ὁ σὺν ἐμοὶ χείμενος, 
Ἶ », 3 ν ς Ρ μ , . , 

οὐτός ἐστιν ΓΛβιβος ὁ ἠγαπημένος γνήσιός μου υἱός, ὁ μιχρότερος, 

ἅμα ἐμοὶ πιστεύσας τῷ τοῦ Χριστοῦ χηρύγματι χαὶ σὺν ἐμοὶ 

βαπτισϑεὶς ἐν μιᾶ ἡμέρᾳ ὑπὸ τῶν μνημονευϑέντων μαϑητῶν τοῦ 

Κυρίου, καὶ αὐτὸς νομοϑέτης ὑπάρχων ἤδη ὑπὲρ ἐμὲ καὶ δεύτερος 

τῶν ϑείων Τραφῶν ἐξηγητής" ἢ δὲ σύμβιός μου Ἔδνα χαὶ ὁ 

πρωτότοχος μου υἱὸς ᾿Ελεμίας οὐχ ἠνέσχοντο γενέσϑαι τῆς πίστεως 

τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ χαχομαχήσαντες μεῦ᾽ ἡμῶν, ὡς εἰληφότων 

τὸ ἅγιον βάπτισμα, χαὶ πολλὰς ἀηδίας χαϑ᾽ ἡμῶν χεχινηχότες 

ἀπεχωρίσϑησαν ἀφ’ ἡμῶν, χαὶ ἀπελϑοντες εἰς τὴν πατριχὴν αὐ- 

τῶν χώμην Καπαρχταμὴν ἀπέϑανον ἐχεῖσε χατορυγέντες, ὥστε μὴ 

χαταξιωϑῆναι αὐτοὺς σὺν ἡμῖν ταφῆναι ἐν τῷ ἰδίῳ ἡμῶν μνη- 
’ ἐξ ο μΨ: ἰ 33 Η ἐς," ν « μ .-“- ’ μείῳ. ““Ὅταν δὲ τὸν τόπον", φησίν, “εὕρῃς, ἡμᾶς ἐχεῖσε ὁμοίως 

εὑρίσχεις χαὶ τὴν ἡτοιμασμένην ϑήχην αὐτῇ τε χαὶ τῷ υἱῷ αὐὖ- 

τῆς ἀργὴν χαὶ σχολάζουσαν". ἘΞ ὧν χαὶ οὕτως εὕρομεν. Ἐγὼ 

μὲν οὖν ὁ ταπεινὸς Λουχιανὸς πάλιν ἠρώτησα αὐτὸν λέγων" “Κύυ- 
- φ “« 6 ᾿ ᾶ,᾿ ’ 2 , 59. [4] υ: ριε, ποῦ ὑμᾶς εὑρίσχομεν, ἣ ἐν ποίῳ τόπῳ ἐστέ"; Ὃ ὃξ ἀπο- 

7 χκῶδ, ἐξωρήσαντες Β. -- ϑ φησὶν ὁ γαμαλιὴλ Β.---12 ἀναπαύση. παρασχεύα- 

σα Β.---10 χηρύγματι Α, ὄνομα Β || ἐμοὶ Α, αὐτῷ Β. --- 22 ἀϊδίας Α, ἀειδίας Β.--- 

27 αὐτήν τε καὶ τὸ Β. -- 28 ηὔραμεν Β. --Θ- 80 εὑρέσχωμεν Α || ἑσταὶ Β. 

γ. ; 8 

10 

16 

80 
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20 

ΠΕ - 

χριϑεὶς λέγει μοι" “Ζήτησον ἡμᾶς ἐν τῷ ἐμῷ χώρίῳ Δελεγα- 

βριά, ἦτο! Δαματαλία, ὅπερ ἐστὶ μεϑερμηνευόμενον τῶν τοῦ Θεοῦ 

ἀνὸρῶν, ἤτοι τῶν ἀνδραγάϑων ἢ, 

δ. Καὶ οὕτως ἐγὼ ὁ Λουχιανὸς διεργερϑεὶς εὐχαρίστησα τῷ 

Κυρίῳ: δεηϑεὶς δὲ τὸ ἐπίλοιπον τῆς νυχτὸς εἶπον’ “Κύριε, δέ- 

σποτα τῶν αἰώνων, εἰ παρὰ τῆς σῆς εὐσπλαγχνίας ἀπεστάλη μοι 

ἢ ὅρασις αὕτη, χέλευσον ἵνα δεύτερον χαὶ τρίτον μοι φανερωϑῇ ". 

Καὶ τότε ἠρξάμην νηστεύειν χαὶ ξηροφαγεῖν, χαϑὼς ἐν ταῖς νη- 

στείαις, μηδενὶ ἐχφαίνων τὸ ὅραμα: τῇ δὲ ἄλλῃ Παρασχευῇ κατ᾽ 

αὐτὴν τὴν ὥραν παρέστη μοι ὃ αὐτὸς χῦρις Γαμαλιὴλ τῷ αὐτῷ 
, . Α -«« οἷ ἢ μ ΘΙ δ “ 9 Ρ Ἁ 9 

χρήματι χαὶ τῇ ἰδέᾳ, λέγων οὕτως: “Διατί ἠμέλησας χαὶ οὐχ 
4 

ἀνῆλϑες χαὶ ἐξηγήσω τῷ ἐπισχόπῳ Ἰωάννῃ τὰ λεχϑέντα σοι: ἣ 

οὐκ οἷδας πόση ἀβροχία καὶ οἵα ϑλῖψις χατέχει τὸν χόσμον χαὶ 

οὐχ ἀνῆλϑες χαὶ εἶπες αὐτῷ, ἵνα ἡμῖν ἀνοίξῃ. ὅπως ὁ Κύριος 

δ᾽ ἡμῶν ἐλεήσῃ τὸν χόσμον αὐτοῦ": ᾿Εγὼ δὲ εἶπον “ Σύγγνωδϑ' 

μοι: χύριε, ἀπὸ μιᾶς ὁράσεως μὴ δυνηϑέντι τοιοῦτον ἀρχιερέα 

Θεοῦ χινῆσαι χαὶ τοσοῦτον λαὸν ϑὸρυβῆσα!" ἀχούω γὰρ τῆς ϑείας 

Γραφῆς πανταχοῦ λεγούσης: ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν σταϑύ- 

σεται πᾶν ῥῆμα. ᾿Αλλὰ τοῦτο ἐδεήϑην τοῦ Κυρίου, ὥστε τὴν ὑπ᾽ 

αὐτοῦ ὄρασιν ἀποσταλεῖσάν μοι δισσεῦσαι χαὶ τρισσεῦσαί. Λοιπὸν 

οὖν, χύριε, ἐγαροποίησάς με ἐν τῇ δευτέρᾳ σου παρουσίᾳ ἐὰν 

δὲ χαὶ τρισσεύσῃς, χαλῶς ποιήσας ἡ. Ὃ δὲ τοιαύτην φωνὴν ἀφῆ- 

χεν, τὴν χεῖρα χατασείσας, λέγων “ἭΣυγγνώμην"!} Ὡς δὲ ἐκχ 

τῆς ϑύρας ἐξήει, πάλιν ἐπανῆλϑε λέγων: “ἽΠρεσβύτερε, ἄλλο τι 

ἔχω σοι εἰπεῖν". Κἀγὼ εἶπον" “Λάλει, χύριε". Ὃ δὲ λέγει: 

“Οἴδα, ὅτι ἀμφιβάλλεις ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ὡς ὅτι Ἐλνυ 

εὕρω αὐτούς, ἄρα τοὺς τέσσαρας ἔχω εὑρεῖν συγχειμένους ἐν μιᾷ 

θη χη, χαὶ πῶς δύναμαι εἰδέναι ποῖά εἰσιν τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου 

Στεφάνου: Οὐ ταῦτα", φησίν, “ἀμφιβάλλεις " Λέγω αὐτῷ “Ναί, 

2 δεματαλία Ὦ. -- ὅ εἰπών Β. -- Ἰ ταὐύτη Α. -α 16 μιᾶς Α, πρώτης 

Β. -- 17 ϑεοῦ] ἐλλείπει τῷ Β. --- 18 γραφῆς Α, φωνῆς Β! Κορινϑ. 2, ιγ΄, 1. -- 

21 χύριέ μου Β|] μὲ Δ, μοι Β. -- 24 ἐξίει ΑΒ || λέγων μοι Β. 27 αὐτούς, τέσ- 

σαρις ἔ. εὑρεῖν ἐν μ. ὃ. σιγκειμένους Β. 



ΠΕ 

χύριΘ ". “Ὃ᾽ δὲ᾽ λέγει μοι. “Οὐχ, ἐσμὲν ἐν μιᾷ ϑύήχῃ, χαϑὼς σὸ 

ὑπανοεῖς, ἀλλ᾽ ἕχαστος ἡμῶν ἰδίαν ϑήχην “ἔχει φανεράν". Ἐγὼ 

δὲ ̓  εἶπον" “Πῶς, χύρις". Ὃ δὲ λέγει μοι’ ““Θές σαῦ τὸν νοῦν 

καὶ δείχνυμί σοι". Καὶ ταῦτα. εἰπών, ἐχτείνας τὴν χεῖρα αὑτοῦ 

εἰς τὸν ἀέρα. ἐὑρέϑη. βαστάζων χαλάϑους τέσσαρας, τρεῖς μὲν 

χρυσέους, ἕνα δὲ ἀργύρεον, χαὶ οἱ μὲν χροσέοι δύο χάλαϑοι ἔγεμον 

ῥόδων -λευχῶν, ὁ δὲ ἄλλος ῥόδων πυρρῶν ὡς αἷμα, ὁ δὲ ἀργύρεος 

χρόχων: εὐωῳδεστάτων᾽ συνεχάλλητο. δὲ ὁ ἀργυροῦς χάλαϑος ἕνὶ 

τῶν χρυσέων, χαὶ ἦσαν ὡς δίδυμοι, φαινόμενοι τῶν ἄλλων χαλά- 
ϑων ὑψηλότεροι. Εστησε δὲ τοὺς χαλάϑους τὸν μὲν τῶν πυρρῶν ῥό- 

δων ἐχ δεξιῶν μου, πρὸς ἀνατολάς, τὸν δὲ τῶν λευχῶν πρὸς βορρᾶν, 

τοὺς δὲ ἄλλους, ὡς διδύμους, ποιήσας χρεμαστοὺς ἀνέδειξεν ἐπάνω 

τοῦ βορεινοῦ χαλάϑου, ὡς ἀπὸ πήχεων τριῶν, λέγων οὕτως" “Ἐϊΐδες 

τοὺς καλάϑους τούτους". Δέγω αὐτῷ “Ναί, χύριε", Ὃ δὲ φησίν᾽ 

“Οἱ χάλαϑοι οὗτοι αἱ ϑῆκαι ἡμῶν εἰσιν χαὶ τὰ ῥόδα τὰ λείψανα 

ἡμῶν, καὶ ὁ μὲν χάλαϑος ὃ τὰ πυρρὰ ῥόδα ἔχων οὗτός ἐστιν ὁ 

χῦρις Στέφανος, ὁ «δὲ ἄντιχρος τοῦ. προσώπου σου ὁ χῦρις Νιχό- 

δημός ἐστιν, ὁ τοῦ Κυρίου .ὁμολογητῆς-: ἐγὼ δὲ χαὶ ὁ υἱός μοὺ 

οἱ τὸν χρεμαστὸν τόπον ἔχοντες ". Πάλιν. οὖν ἐγὼ ἀποτολμήσας 

εἶπον. ““Ἶνα τί, χύριέ μου, ὃ μὲν εἷς χάλαϑος χρυσοῦς, ὁ δὲ 

ἕτερος ἀργυροῦς: καὶ -ἷνα τί ὁ: μὲν εἷς γέμει ῥόδων, ὁ δὲ ἕτερος 

χρόχων "; ἋὋ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶπέν μοι’ “Ὁ ἀργυῤοῦς χάλαϑός 

ἐστιν τοῦ υἱοῦ μου, ἐπειδὴ χαϑαρὸς τῷ. σώματι ἦν χαὶ λαμπρὸς 

τῇ φυχῇ, ὥσπερ ὁ ἄργυρος, ἐν. τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ τεϑραμμένος, 

γυναῖχα μὴ ὁρῶν, χαὶ διὰ τοῦτο χρόχων γέμει, εὐωδίας πεπλη- 

ρωμένων᾽᾽". 

6. Εἶϑ᾽ οὕτως ἐξαναστὰς ηὐχαρίστησα τῷ ἁγίῳ χαὶ πανε- 

λεήμονι Θεῷ, προσχαρτερῶν τῇ νηστεία, ὥστε δὴ αὐτῆς τῆς τρ’- 

τῆς ὁράσεως χαταξιωϑῆναι, χαὶ τῇ μετὰ ταύτην ἄλλῃ Παρασχευῇ 

Ἴ ῥώδων Α(. --- 8 χρόχον εὐωδέστατον ΑΒ. --- ἸΟῚ τοῦ χαλάϑου ἔστιν, 

τῶν μὲν τῶν πυρῶν Β. -- 11] πρὸς Α, κατὰ Β. --- 18 βορινοῦ ΔΒ |] πηχέων Α, 

πηχαίων Β || ἔδες Α. --- 19 ἐπέχοντες Β. --- 20.21 μὲν χρυσέω, χάλαϑος γέμει 

ῥόδων Β. --- 22 χρόχον ΑΒ |} εἶπεν Α, λέγει Β. --- 25 χρύχον γέμη ε. πεπληρω- 
μένον ΑΒ, --- 28 δὴ αὐτῆς Α, διὰ τῆς Β. --- 39 χαίτοι μεταταύτα᾽ τῇ ἄλλει Β. 

1ὅ 

0 
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ὅσα, ἢ 8 0κΞΞ 

τῇ αὐτῇ ὥρᾳ, χατὰ τὸ πρότερον, παρέστη μοι ὁ χῦρις Γαμαλιὴλ 

ὃ ϑαυμάσιος, ἀπειλῶν χαὶ ἐμβριμώμενος χαὶ λέγων: ““Ἷνα τί 

ἐρραϑύμησας ἕως τούτου χαὶ οὐχ ἀνῆλϑες χαὶ εἶπες τῷ ἐπισχόπῳ τὰς 

ὁράσεις: Πίστευσον, ἐὰν μὴ ἀπέλϑης, ἔχεις παϑεῖν ὃ οὐ προσδοχᾷς ᾿. 

Ἐγὼ δὲ ὁ ταπεινὸς Λουχιανὸς εἶπον" “ Κύριε, ὅτι δεηϊ)εὶς τοῦ Κυ- 

ρίου ἐξεδεχόμην τὴν τρίτην σου παρουσίαν, ἵνα οὕτως πληροφορη- 

ϑεὶς ἀόχνως χηρύξω τὴν ἀποχάλυψιν ὑμῶν ". Αὐτοῦ δὲ ἔτι ἑστῶ- 

τος χαὶ ἐπαπειλοῦντός μοι εἴὸον ἐμαυτὸν ὡς ἁρπαγέντα ἐν τῇ 

πόλει χαὶ πάσας τὰς ὀπτασίας ἐξηγούμενον τῷ αὐτῷ ἐπισχόπῳ᾽ 

ὃς ἐν αὐτῇ τῇ ὁράσει λέγει μοι’ “Εῤ ταῦτα οὕτως ἑώραχας ἐν 

τοῖς χρόνοις ἡμῶν, ἐμὲ δεῖ λαβεῖν τὸν βοῦν τὸν μέγαν, τὸν ἀρο- 

τῆρα, τὸν ἁμαξιχόν, τὸν ἐργάτην, χαὶ ἔσται σοι τὸ χωρίον μετὰ 

τῶν ἐνόντων χαρπῶν". ᾿Απεχρίϑην δὲ ἐγὼ ἐν αὐτῇ τῇ ὁράσει: 

να τί μοι τὸ χωρίον, χύριε, μὴ ἔὄχοντι τὸν βοῦν τὸν χά- 

ἅνοντα "; Ὃ δὲ λέγει μοι “Οὕτως ἔδοξεν, ἐπειδὴ ἢ πόλις ἡμῶν 

δι᾿ ἁμαξίων ὑπηρετεῖται, λείπει δὲ τῷ μεγάλῳ ἁμαξίῳ εἷς βοῦς, 

λέγεται δὲ τρέφεσϑαι παρὰ σοί. Δίχαιόν ἐστιν μᾶλλον τὴν πόλιν 

αὐτὸν ἔχειν’ ἀρχοῦσίν σοι οἱ δύο βόες μετὰ τοῦ δαμαλίου χαὶ ἢ 

χατασχευὴ τοῦ μεγάλου βοός, πρὸς χαλλιεργίαν τοῦ χωρίου ". Καὶ 

ταῦτα εἰπόντος τοῦ ἐπισχόπου ἐν τῇ ὁράσει, εἶδον τὸν χῦριν 

Γαμαλιὴλ ἐλϑόντα καὶ χατασχόντα μου τῆς χειρός, χαὶ ἀπενέγ- 

χαντά με πάλιν εἰς τὴν αὐτὴν χώμην καὶ λέγοντά μοι" “Βούλει 

ἡμᾶς εὑρεῖν: ζήτησον ἐν τῷ χωρίῳ τῷ λεγομένῳ συριστὶ Δελε- 

γαβριά, ἤτοι Δαματαλιὰ ἀνδρῶν, ἥτοι τῶν ᾿Ανδὸραγάϑων ", 

7. Καὶ οὕτως τὸ τρίτον ἐξυπνισϑεὶς χαὶ ἐρωτήσας ποῖόν ἐστι 

1 παρέστι Α || κῦρις Δ, αὐτὸς Β. -- 2 ἱνατί ἐραϑύμησας Α |}] ἂν ἦλϑες ΑΒ. 

-- θ πληροφορηϑώ Α. --- 7 χαὶ αὐτοῦ Β. -- 8 ἔδων Α. -- 9 ἐξηγησάμενος 

Β. -- ΤΙ δεῖ] δὴ ΑΒ. -- 18 ἐνόντων Α, ὄντων Β. -- 18,14 ἀπεχρίϑη δὲ καὶ 

εἶπεν τί δὲ ἔστιν μοι τὸ χ. χι, ἂν μὴ ἔχω Β. --- 16 ἔδοξεν Α, ἐστιν Β. ---17 λέ- 

γηται ἃ, λέγεις δὲ αὐτὸν Β || σοῦ Β [] ἡ πόλις Β. --- 18 δύο Α, ἄλλοι Β || δαμ. 

τοῦ ἄλλου τὴν κατασχευὴν Β. --- 19 χαλλιεργείαν ΑΒ. --- 20 εἰπὼν ὁ ἐπίσχ. εἶδεν 

τὸν ἅγιον στέφανον Β ]} ἔϑων Α. --- 3] χατ. αὐτοῦ τὴν χεῖρα Β. --- 22 μὲ Α, 

αὐτὸν Β [] λέγοντεζ μοι Α, λέγει αὐτὸ ὁ ἅγιος στέφανος, εἰ Β.---28,24 ξήτ. ἡμᾶς 

Β] σηριστὴ Α, συρ. λαγαγαβραὰμ ὅπερ ἑρμηνεύεται ἀνώριον. καὶ οὕτως Β. 



ρος Ξε: 

τὸ χωρίον, μηδενὶ δηλῶν τὸ ὅραμα, ἀπῆλθον χαϑ᾽ ἑαυτὸν στο- 

χασόμενος, χαὶ ἰδοὺ ὁρῶ τὸ χωρίον παμμεγεϑές, ἰσόπεδον. εὐϑα- 

λέστατον, καὶ μέσον αὐτοῦ βουνὸν μέγαν χαλίχων, ἔτ᾽ ὃν ἐνόμιζον 

εὑρίσχειν αὐτούς" χαὶ τότε ἀνῆλθον εἰς τὴν πόλιν, γνώμης. γενό- 

βενος πρῶτον τῶν ἀξιοπίστων πρεσβυτέρων, ἵνα συμβουλεύσωσίν 

μοι τί ὀφείλω πρᾶξαι’ οἱ δὲ εἶπον πρός με’ “ὋὉρᾶς τοὺς συνε- 

χεῖς σεισμούς, τοὺς χαϑ᾽ ἡμέραν γινομένους, χαὶ τὴν τοσαύτην 

ἀβροχίαν, χαὶ βούλει χρύψαι τὴν ἀποχαλυφϑεῖσάν σο! ὅρατιν, πρὸς 

φιλανϑρωπίαν τοῦ χόσμου γεγενημένην; Μὴ ἀναμείνῃς τοῦ εἰπεῖν τῷ 

ἐπισχόπῳ Ἰωάννγ᾽. Καὶ παραχρῆμα αὐτὸν προσλαβόντες εἰσῆλϑον 

μηνύοντες τῷ ἐπισχόπῳ περὶ ἐμοῦ ὅστις μεταστειλάμενός με εἰς 

τὸ ἴδιον ταμιεῖον ἐπυνϑάνετο παρ᾽ ἐμοῦ, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. 

Ἐγὼ δὲ ἐξηγησάμην αὐτῷ τὴν πρώτην χαὶ τὴν δευτέραν ὅρασιν 

ἄχρι τοῦ μέσου χαὶ τῆς τρίτης ὁράσεως" ἐφύλασσον γὰρ τὸν διά- 

λογον τοῦ βοός, ἀναμένων ἀχοῦσαί τι παρ᾽ αὐτοῦ. Ὃ δὲ εὐθέως 

τοιοῦτο πρόφϑεγμα ἀφῆχε λέγων “ὝἽΕὐλογητὸς Κύριος, εἰ ὅλως 
’ ρ 

τοιαῦτα ἐϑεάσω, ἀγαπητέ, χαὶ ἐν τοῖς χρόνοις ἡμῶν ηὐδόχησεν ὁ 
Ἁ δ . δ “- 9 ’ ΄ » δ .«“. ΝΌΌΝ ἂν - Θεὸς τοὺς ἁγίους αὑτοῦ ἀποχαλύψαι ἡμῖν: ἡμᾶς δὲ δεῖ λαβεῖν 

ἐχεῖϑεν τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Στεφάνου τοῦ πρωτοδιαχόνου χαὶ 
; “ “ ,« .“-Ψ 4 Ἁ 4 ἰ πρωτομάρτυρος Χριστοῦ, τοῦ ἀϑλητοῦ τῆς εὐσεβείας χαὶ αὐτόπτου 

.κ ἴω 9 “ ͵ 49 Ἁ Α κ“ 4 , “ τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ᾿, Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξηγησάμην αὐτῷ 

τὸ λοιπὸν τῆς ὁράσεως, μαϑὼν ὡς τὰ μέλλοντα ἤδη προεμηνόϑην, 

χαὶ οὕτως χαίρων ἐπὶ τὴν τοιαύτην ἀγγελίαν ἐπέτρεψέν μοι 
΄ 

2 στοχαζύμενος χαὶ ἰδὼν παμμέγεθος ΒΒ |} παυμμεγεθϑὲς) οὕτως ἐν τῷ 

Α.--8. κατὰ μέσον Β || βουνὸς μέγας ἐνόμιζεν Β.--4 τίτε ἀνῆλθον Α, οὕτως ἄνελ- 

ϑὼν Β| πόλ. ἐγένετο πρὸς τοὺς ἀξιοπίστους πρεσβυτέρους Β. -- ὅ 6 συμβ. τὸ τί 

ὀφείλει Β. --- 6 μὲ Αι αὐτὸν Β || συνεχεῖς] ἐλλείπει τῷ Β. -- 7 καϑ' ὥραν Β. -- 

9 γεγενημένην] ἐλλείπει τῷ Β, --- 10 τῷ ἐπ. ᾿Ιωᾶννῃ] ἐλλείπει ταῦτα τῷ ἁ || καὶ 

τότε αὐτὸν προσλαβόντες ἦλθον χαὶ ἐμήνυσαν Β. --- 11 περὶ αὐτοῦ Β || με] αὐ- 

τὸν Β. --- 12 ἐμοῦ] αὐτοῦ Β, --- 18 καὶ οὕτως ἐξιγήσατω αὐτὸν Β. -- 14 ἄχρι - 

ὁράσεως] ἐλλείπει ταῦτα τῷ Β [|| ἐφύλασσον γὰρ] φυλάξας Β. --- 18 Θεὸς] χύριος Β 

ἀποχ. ἡμᾶς. δεῖ Α, ἀποκ. ἡμῖν. ἐμὲ δὲ Β. --- 19 τὸ λείψανον Β. --- 20 ἀληϑι- 

νοῦ ἀϑλητοῦ Β. --- 21 τῆς οὐρανίου Β || χαὶ μετὰ - - προεμιηνύϑην] ἐλλείπει ταῦτα 

τῷ Β. --- 38 χαίρειν Α, χαιρόμενος Β || ἐπέστρεψεν Α, ἐπέτρ. αὐτὸν κατελ- 

ϑῖν χαὶ Β. 

10 
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2ὅ 

ἘΞ  ΕΕΡΕ 

χατελϑόντι ὁρύξαι ἐν τῷ βουνῷ χαὶ, ἐπὰν εὕρω, φρουρῆῇσαι τὸν 

τόπον αὐτὸν ὃ}᾽ι᾽ ἑαυτοῦ, δηλῶσαι δὲ διά τινος πιστοῦ γραμματο- 

φόρου. ; 

8. Ἐγὼ δὲ τὴν τοιαύτην παραγγελίαν “λαβών, ὁρμήσας εἰς 

τὴν χώμην ἔβαλον. χήρυχας, ὥστε πάντας ὀρῦρίσαι ἐπὶ τὴν τοῦ 

βουνοῦ σχαφήν' ἐν αὐτῇ δὲ τῇ νυχτὶ φαίνεταί μοι ὁ χῦρις Γα- 

μαλιὴλ λέγων “Πρεσβύτερε, μὴ ϑελήσῃς εἰς τὸν βουνὸν χαμεῖν᾽ 

οὐ γάρ ἐσμεν ἐχεῖ, ἀλλὰ μόνον ὁ βουνὸς ἐτέϑη ἐπὶ μαρτυρίᾳ τοῦ 

ἐχεῖσε συντελεσϑέντος ἢμῖν χοπετοῦ. ἀλλὰ πρὸς βορρᾶν τοῦ χω- 

ρίου ξήτησον ἡμᾶς, ἀπὸ τῆς ὁδοῦ χαταμετρῆσας ἕως τοῦ βουνοῦ 

πήχεις τετραχοσίους ἑβδομήχοντα πέντε. Ὁμοίως δὲ χαὶ ἄλλῳ 

τινὶ ἀπεχαλύρϑη νεωτέρῳ, Μεγεϑίῳ λεγομένῳ, ἐν αὐτῇ τῇ νυχτὶ 

ὁ αὐτὸς χῦρις Γαμαλιήλ, λέγων: “Μὴ ματαίως μοχϑήσῃς ζητῶν 

ἡμᾶς ἐν τῷ βουνῷ’ οὐ γάρ ἐσμεν ἐχεῖ, ἀλλὰ πρὸς βορρᾶν τοῦ 

χωρίου", ὑποδείξάς αὐτῷ τὸν τόπον, ὃν χαὶ τῇ ἐμῇ σμιχρότητι 

ὑπέδειξεν, [ἔχοντα] χλίνας χρυσᾶς τρεῖς, δύο μὲν χαμαί, μίαν δὲ ὑψη- 

λήν: ἣ δὲ μία δύο ἄνδρας εἶχεν, ἕνα πρεσβύτην καὶ ἕνα νεώτερον. 

Ἦσαν δὲ αἱ στρωμναὶ οὕτως" ἢ μὲν μία ὑψηλή, ἢ δὲ ἄλλη ὑπο- 

χάτω αὐτῆς ἦν, ὡς ἀπὸ λαμπρᾶς ἐσϑῆτος ἐστρωμένη χαὶ ὡς 

νεοφωτίστων ὄντων τῶν ἐν αὐτῇ ἀναχειμένων, ἢ δὲ ἄλλη ὑπὸ 

χρυσούφων χαὶ βασιλιχῶν χεχοσμημένη. ᾿Οὐρϑρίσαντες οὖν ἠβουλή- 

ϑημεν εἰς τὸν βουνὸν ἀπελϑεῖν, ὃ δὲ μονάζων διεχώλυεν λέγων. 

“Τάδε χαὶ τάδε χαὶ τάδε ἐν ὁράματι παρηγγέλγην εἰπεῖν σοι σύή- 

μερον", ᾿Εγὼ δὲ ἀχούσας ἔγνων, ὡς ἀληϑὴς αὐτοῦ ἐστιν ἢ ὅρασις" 

ὅμως δὲ πρῶτον εἰς τὸν βουνὸν ὡρμήσαμεν, καὶ ἕως τρίτης ὥρας 

1 εἰς τὸν βουνὸν Β [] εὕρεις φρούρισον αὐτοὺς δὲ ἑαυτοῦ. δήλωσον δὲ 

διέ τινος γράμματα φέροντα Β|] αὐτὸν φρουρήσω Α. -- 4 ὡρμήσας Α, καὶ οὕ- 

τως ὕρμησεν Β. --- ὃ ἔβαλλον Α, λαβὼν Β |] ὀρϑρίσαντας ἐπὶ τὸν βουνόν αὐτῇ ὁ. 

τ. ν. παραφαίνεται αὐτῶ ὁ ἅγιος Στέφανος, καὶ λέγει αὐτώ Β. --- 7 ϑελήσεις 

Α. -- 8 ἐσμὲν Α, εἰμὶ Β]} εἰς μαρτύριον Β. --- 10 ἕως] εἰς Α, καὶ ὠπὸ Β. -- 

11 τετραχοσίους ἀ, δέκα πέντε Β |} ἐβδομήκοντα - χεχοσμημένη] ἐλλείπει ταῦτα τῷ 

Β. --- 16 προσέϑηχα τὸ ἔχοντα. --- 18 στρομναὶ Α. --- 21 ὀρῦρ. οὖν] ὁρμίσαντες 

δὲ Β. -- 22 ἀπελϑεῖν) ἐξελθεῖν" μονάζον δέ τις διεκόλυσεν ἡμᾶς Β. --- 28 τάδε 

χαὶ τάδε προσέταττεν ἐν ὁράσει εἰπεῖν σοι ἐγὼ Β.--24 ὡς Δ, ὅτι Β. - 2ὅ ὅμως 

Β, ὁμοίως Α || ὅρμησεν Β. 



ΕΞ - 

ΨΎΝ ᾿ ᾿ , Α " γγν οὐ ᾿ μή ΤΣ : ὀρύξαντες εὕρομεν στήλην μίαν μονόλιϑον, ἐβραϊχοῖς γεγραμμένην 

στοιχείοις. Ἑβραῖον δέ τινα μετεστειλάμην, ὅστις ἀναγνοὺς τὰ γράμ- 

ματὰ λέγει: “Ἢ γραφὴ τοιαῦτα διαγορεύει: Τοῦτο τὸ -τωρίον 
Ψπκ 4393 Ἁ “͵,8Ὸ Ὁ ’ , “Ψ [εἰ χοπετοῦ δίχαιον", Καὶ οὕτως ἀφέντες παρεγενόμεϑα, ἔνϑα αὕτη 

τῇ νυχτὲ ὥφϑη ὃ χῦρις Γὰμαλιήλ, χαὶ ὀρύξαντες πάντα τὸν 

τόπον Ἡὗραμεν χατὰ τὰ ὁραϑέντα ἡμῖν καὶ τὸ ἐπίγραμμα αὐτῶν, 

ἔχον οὕτως. “ὝΧιλιήλ, Νασόμ, Γαμαλιὴλ καὶ Αβιβος ὁ υἱὸς 

αὐτοῦ" ἑρμηνεύεται δὲ ὁ Χιλιὴλ ἐχ τῆς συριατιχῆῇῆς Στέτανο ερμη ξ 4 " ἢ» ρ Ὡς τ ζ. 

χαὶ ὁ Νασὸμ Νιχόδημος. Καὶ ταύτην δὲ τὴν ὥραν σεισμὸς ἐγε- 

Ἰόνει μέγας, ὥστε τὰ λείψανα τοῦ ἀγίου Στετράνο" σχιρτῆσαι χαὶ 

ἀναϑάλαι" εὐωδία δὲ μεγάλη ἐξελήλυϑεν ἐχ τῆς ϑήχης αὐτοῦ, ἣτις 

ἡμᾶς εἰς ὕπνον πάντας ἐφείλχυσεν, [ὡς] χαὶ ἕως δεχάτου σημείου 

ἐχ περιχύχλου φϑάσαι. Ἰάσεις δὲ καὶ ϑεραπεῖαι γεγόνασιν ἐν αὐτῇ 

τῇ ἡμέρᾳ ἐν τοῖς παρατυχοῦσιν, καὶ ἐϑεραπεύϑησαν ψυχαὶ ξ3δο- 

μήχοντα τρεῖς ἐχ διαφόρων παϑημάτων χαὶ ἀχαϑάρτων πνευμά- 

των, ἄλλοι ἀπὸ συρίγγων, ἄλλοι ἀπὸ χυρεάδων, οἱ δὲ ἀπὸ αἷμορ- 
’ 4 δ᾿ [ Ἁ », ᾿ «᾿ . ’ αῷ ροίας, ἄλλοι ἀπὸ καρχίνων χαὶ διαφόρων παϑῶν, ἀποχρύφων τε 

χαὶ φανερῶν. 

9, Τότε παραχρῆμα ἐδήλωσα τῷ ἐπισχόπῳ, ὃς ἐξ αὐτῆς 
Ψ ς᾽ -Φ θ᾽ 9 , [ 4 ’ 4 ͵ ἤχεν μετὰ χαὶ ἑτέρων δύο ἐπισχόπων᾽ οἵτινες εἰσελθόντες, Ἰωάννης 

ὁ “Ἱεροσολύμων καὶ Εὐτόνιος ὁ Σεβαστῆς καὶ ᾿Ελευϑέριος ὁ ἹἽερ!- 

1 εὕρωμεν Β || μονόλιϑον Α, ληϑίνην ΒΒ ||] στοιχείοις Α, γράμμασιν Β. -- 

2 μετεστειλάμην] μεταστειλάμενος Α, μεταστειλάμενοι ἐποίησαν ἀναγνώσαι τὸ 

γράμμα. χαὶ λέγει ἡμῖν ἡ γραφὴ αὕτη τὸ χωρίον τοῦτο οὕτως ὀνομάξετε χοπε- 

τὸς δικαίων ϑρῆνος ἁγίων, χαὶ οὕτως ἐέσαντες ἀπήλθομεν Β. --- ὃ χῦρις Ταμα- 

λιήλ Α, ὁ ἅγιος Στέφανος Β. -- ὁ αὐτῶν Α,, αὐτοῦ Β. -- Ἴ ἔχον Α, ηὕραμεν 

ΒΗ χιλιΐλ᾽ ἀβελβοὺς δὲ υἱός. ἑρμηνεύετε ὃ χιλιὴλ ἀπὸ τῆς συριακῆς ὁ πρωτομάρ- 

τυς χριστοῦ Β. --- 9 ταύτην δὲ τὴν ὥραν ΔΑ, ἐν αὐτῇ δὲ τῇ νυχτὶ Β || ἐγεγόνει 

Α, ὥφϑη 8. --- 10 ὥστε σαλευϑῆναι πάντα τὰ ϑεμέλια τῆς γῆς καὶ τὸ λείψανον 

τ. «. στ. σχιρτήσαν χαὶ ἀναϑάλλειν Β.---12 ἥτις ἡμᾶς Ας ὥστε εἰς ὕπ. ἡμᾶς πάν- 

τας ἀφελχυσϑῆναι. ἄγγελοι δὲ ὑμνώδουν δόξα ἐν ὑψίστοις ϑεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰ- 

ρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοχία, ὅτε ἀπεχάλυψας τὸ λείψανον τοῦ ἁγίου στεφιίνου 

τοῦ πρωτομάρτυρος τοῖς ἀνθρώποις. καὶ ἕως σημείων δέχα περικύχλω φϑάσαι 

χαὶ εἰς πάντα τὸν λαόν Β |] ἐφέλχυσεν Α. --- 14 παρατυχ. ὄχλοις Β [|| καὶ ἐϑερα- 

πεύϑησαν - -- παραχρῆμα] ἐλλείπει ταῦτα τῷ Β. --- 19 χαὶ οὕτως ἐδήλωσαν τῷ ἐπ. 

καὶ ἐπανῆλθεν μετὰ δύο ἐπισχύπους, χαὶ ϑεασάώμενοι ἠγαλλιάσαντο καὶ ἐκέλευσαν 

ἐνεχϑῆναι τὸ λείψανον τοῦ ἁγίου στεφ. ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τὴ ἁγίᾳ σιών Β. 
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χούντων, ἀμφότεροι ἐπίσχοποι μεταξὺ πάντων τῶν χληριχῶν, ἀνέλα- 

βον τὰ ἑπτὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Στεφάνου, ἀποχομίσαντες ἐν τῷ δια- 

χονιχῷ τῆς ἁγίας Σιών, συνθεμένου τὸ μαρτύριον χτίζειν ᾿Αλεξάνδρου 

τοῦ συγχλητιχοῦ. Κ τίζων δὲ τὸ αὐτὸ μαρτύριον ᾿Αλέξανδρος ὁ συγχλη- 

τιχός, πολλὰ ἐδεήθη τοῦ ἐπισχόπου Ἰωάννου, ἵνα κατατεϑῇ τὸ λείψανον 

τοῦ ἁγίου Στεφάνου. Τότε ὁ ἐπίσχοπος χατέϑετο τὸ γλωσσόχομον, 

χαὶ τὸν τίτλον ἡλώσαντες ἔξωϑεν ἀπέϑεντο τὸν ἅγιον Στέφανον 

τὸν πρωτομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ μετὰ πολλῇς ἀσφαλείας μην! ὃε- 

χεμβρίῳ τεσσαρεσχαιδεχάτῃ, ἰνδιχτιῶνος πέμπτης, [ἐπὶ] ὑπατείας 

τοῦ δεσπότου ἡμῶν Κωνσταντίνου, τὸ δέχατον αὐτοχράτορος 

αὐγούστου" χαὶ μετὰ πέντε ἔτη ἀρρωστίᾳ μεταπεσὼν ᾿Αλέξαυ- 

ὃρος ὁ συγχλητιχός, διαϑήχην διαϑέμενος εἰς τὴν ἐχχλησίαν χαὶ 

εἰς τὴν ἑαυτοῦ σύμβιον χαὶ εἰς τοὺς πτωχούς, ἐνώρχισςε λέγων 

τὸν Θεὸν ἡμῖν: “᾽Εὰν ἀποϑάνω, ποιήσατε γλωσσόχομον περσεϊνὸν 
ρ 

χαὶ θέτε μὲ πλησίόν τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στερᾶ- 

νου, ἐπειδὴ τὸν οἶχον ἐγὼ χοδόμησα ἐχ τῆς ἐμῆς οὐσίας. 

Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐχοιμήϑη, τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ παρὼν ὁ ἐπί- 

σχοπος ἅμα τῷ πλήϑει τοῦ λαοῦ συνεχόμισεν χαὶ αὐτὸν χαὶ ἀπέ- 

ὕετο πλησίον τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου. 

10. Μετὰ δὲ ἔτη ὀχτὼ ἢ γυνὴ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ συγχλητιχοῦ 

ἐνθυμηϑεῖσα τοῦ ἀνδρὸς αὑτῆς τὸ λείψανον ἀπαγαγεῖν εἰς τὸ Βυ- 

ζάντιον, εἰς τὸ ἴδιον χτῆμα, χαὶ τοῦτο ποιήσασα, μεταχαλεσαμένη 

Κύριλλον τὸν ἐπίσχοπον Ἱεροσολύμων χαὶ [τῆς] γνώμιης αὐτοῦ γε- 

νομένη, εἶπεν ὅτι “Τοῦ ἀνὸρός μου τὸ λείψανον γρή με ἀπαγα- 

γεῖν εἰς τὸ Βυζάντιον, εἰς τὸ ἐμὸν χτῆμα". Ὁ δὲ ἐπίσχοπος 

Κύριλλος εἶπεν: “Οὐ δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι χαὶ τὸν λαὸν ϑορυ- 

4,6 μαρτ. πολλὰ δεηϑεις. Β. --- 6. ἀγίου Α΄. πρωτομάρτυρος Β. --- 7 τίετ. καὶ 

ἔξωϑεν Β. --- 9 ὑπατείας Α, ἐν ὑπατία Β, --τ 10 αὐτοχ. αὐγούστου] ἐλλείπει ταῦτα 

τῷ Β. --- 11 ἔτη πέντε Β, --- 18 χαὶ εἰς τοὺς πτωχοὺς χαὶ εἰς τὴ» ἕἑ. σύμβιον 

Β, --14 ἡμῖν τὸν ϑεόν ἘΒ || περσέϊνον Β.--ὔ πλησίον Α, ἐγγὺς τοῦ λειψιίένου Β.--- 

18 αὐτὸν ἐγγὺς τοῦ ἁγίου Β. --- 20 γυνὴ αὐτοῦ ἐνθυμ. μόνη ἐν ἑαυτῇ χαὶ χα- 

λὸν ἡγησαμένη τὸ λείψ. ἐπαγαγεῖν ἐν Καωνσταντινουπόλει Β. --- 28 τὸν ἐπίσχο- 

πον Κυριλλον τὸν ἐν ᾿]Ιεροσολύμοις, γνώμης γενομένη αὐτοῦ εἶπεν Β. -- 24 εἶπα 

ἃ [|| χρήμιι Β. --- 28 εἰς Ἀωωνσταντινούίπολιν Β, --- 26 οὐ δύνη. 
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βῆσαι", ᾿Αχούσασα ὃξ ἢ ἐλευϑέρα εἶπεν τῷ ἐπισχόπῳ" “Οὐ ὑέ- 

λεις δοῦναι μοι τοῦ ἀνδρός μοὺ τὸ λείψανον"; Ὃ ὃξ ἐπίσχοπος 

εἶπεν “Οὔ". Τότε ἢ ἐλευϑέρα χλαίουσα ἀπῆλϑεν εἰς τὸν οἶχον 

αὑτῆς, καὶ ἀπέστειλεν γράμματα πρὸς τὸν ἑαυτῆς πατέρα, γρά- 

φασὰ οὕτως “Ἢ γνησία σοῦ ϑυγάτηρ Ἰουλιανὴ τῷ ἐμῷ πατρὶ 

ἐν Κυρίῳ χαίρειν. Τὰς προσούσας τιμὰς προσάγω σο! παραχα- 

λοῦσα ὑποδέξασϑαι χἀμοὶ παρασχεῖν, οὐ λόγων χολαχείᾳ πεπλης- 

ρωμένας, ἀλλ᾽ ἐπουρανίων μυστηρίων μηνυτιχάς, οὐδὲ συνϑέτων 

λόγων ῥητοριχὴν πιϑανότητα περιεχούσας, ἀλλὰ παράχλησιν πρὸς 

τὸν ἐμὸν πατέρα χαὶ δεσπότην. ᾿Επε!δὴ βίᾳ πάσχω παρὰ τῶν 

ἀρχόντων ὡς χήρα χἄριν γάμο", σπούδασον ἵνα ἔλθω χἀγὼ καὶ 

ἀγάγω τοῦ ἀνὸρός μοὺ τὸ λείψανον εἰς τὸ Βυζάντιον, εἰς τὸ ἐμὸν 

χτῆμα. Σπεῦσον οὖν, πάτερ, χαὶ λαβὼν σάχραν παρὰ τοῦ βασι- 

λέως Κωνσταντίνου πέμψον τῷ ἐπισχόπῳ Κυρίλλῳ ἐν ἹἹεροσολύ- 

μοις". Ὃ ὃὲ λαβὼν τὴν σάχραν παρὰ Κωνσταντίνου τοῦ βασι- 

λέως μηνὶ ἰανουαρίῳ τεσσαρεσχαιδεχάτῃ, ἰνδιχτιῶνος τρίτης, χα- 

τέπλευσεν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις, χαὶ ἀπενεχϑείσης τῆς σάχρας χαὶ 

δοϑείσης τῷ ἐπισχόπῳ Κυρίλλῳ, ἰδιάσας ὁ ἐπίσχοπος χαὶ ἄνα- 

γνοὺς χαὶ μὴ δυνάμενος ἀντειπεῖν εἶπεν τῇ ἐλευϑέρᾳ᾽ “Πῶς ὃυ- 

νάμεϑα τοῦτο ποιῆσα!: ἐπειδὴ οὐχ οἷὸα ποῖόν ἐστιν τὸ γλωσσό- 

χομον τοῦ ἀγίο) Στεφάνου, ἣ τοῦ ἀνδρός σου" χαὶ τί ποιήσω: 

Ὕπαγε εὐτρέπισον τὰ ἐν τῇ ὁὸῷ χαὶ μήνυσόν μοι, χαὶ νυχτὸς 

ἐγὼ αὐτὸ δώσω σοι". Ἢ δὲ ἐλευϑέρα εὐτρεπίσασα τὰ ἐν τῇ ὁδῷ 

ἦλθεν πρὸς τὸν ἐπίσχοπον ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ" ὀψίας δὲ γενομένης 

βαϑείας χατῆλϑεν εἰς τὸ εὐχτήρίον. ἔνϑα χατέχειτο τὸ λείψανον 

τοῦ ἁγίου Στεωάνου. ᾿Ανοίξαντε:ς δὲ τὴν ϑέσιν εὖρον γλωσσόχομα 
Υ ἰ ἣ 

1 ϑορυβῆσαι. ἡ δὲ Β. --- 4)5 γράφοντα Β. --- 6 σοι] ελλείπει τῷ Α. -- 7 λό- 

γω Β. -- 9 ῥητορικοῖς πιϑανότητας Β |] παραχλήση Β. --- 10 πάσχουσα Β. -- 

11 ἔλθω ἐγὼ Β. --12 λείψ. ἐν Ἀωνσταντινουπόλει Β.---18 σπεῦσον σπ. λαβεῖν σά- 

χραν χαὶ ἀπόστειλον τῶ ἐπισχόπω Β. - 160,17 μηνὶ - ἱἱἹεροσολύμοις] ἐλλείπει ταῦτα τῷ 

Β.---19 ἀντειπεῖν, πέμψας πρὸς τὴν ἐλευϑέραν εἶπεν Β.--20,2]1 ποῖον ἐστὶν τοῦ 

ἀνδρός σου ἢ τοῦ ὠγίου Στεφιίνου; ἐγὼ οὐχ οἶδα καὶ τί Β.---22 μήνυ με, καὶ νε- 
- Ἁ ᾽ ᾿ ’ 2 ᾿ Ρ ᾿ 2 Α - Ρ - 

χαὶ ἐγὼ δώσω σοι τὸ γλωσσόχομον τοῦ «ἰνδρος σου η δὲ εὐτρεπ. τὰ ἐν τῇ οδώ 

ἀπῆλθεν Β. --- 28 αὐτῷ Α || εὐτρεπήσασα Α. -- 25 βαϑείας) ἐλλείπε: τῷ Β, 
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δύο’ ὁ ὃξ ἐπίσχοπος λέγει τῇ ἐλευϑέρᾳ “Οὐχ οἵδα ποῖόν ἐστιν 

τὸ γλωσσόχομον τοῦ ἁγίου Στεφάνου, ἢ τοῦ ἀνὸρός σου". Ἧ δὲ 

ἐλευϑέρα λέγει: “Ἐγὼ οἷδα ποῖόν ἐστιν τὸ γλωσσόχομον τοῦ ἀν- 

ὁρός μου, ἐπειδὴ ἐγὼ ἑποίησα αὐτό". 

11. Τότε ἀχούσας ὁ ἐπίσχοπος ἐχέλευσεν αὐτῇ ἄραι, ὃ ἤδει 

γλωσσόχομον, χαὶ ὁρμήσασα περιεπλάχη τῷ γλωσσοχόμῳ τοῦ ἁγίου 

Στεφάνου χαὶ ἀπέϑετο ἐν τῷ λεχτιχίῳ" χαὶ συνταξαμένη τῷ ἐπι- 

σχόπω ἀπῇξι χαίρουσα ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ δι’ ὅλης τῆς νυχτὸς ὕμνος 

᾿Αγγέλων ἠχούετο ἐν τῇ ὁδῷ χαὶ ὀσμὴ μύρου εὐωδίας ἐγίνετο, 

τὰ ὃὲ πνεύματα τὰ ἀχάϑαρτα ἔχραζον" “Οὐαὶ ἡμῖν πάλιν, ὅτι ὁ 

πρωτομάρτυς Στέφανος διέρχεται, δεινῶς ἡμᾶς μαστίζων πυρ'᾽. 

Ἢ δὲ ἐλευϑέρα εἰς τὸ λεχτίχιον αὑτῆς ἐχάϑητο᾽ οἱ ῥδὲ παῖδες 

περιπατοῦντες ἔμπροσϑεν τοῦ λεχτιχίου ἐδειλίασαν, λέγοντες" “Τί 

τοῦτο τὸ συμβὰν Ἡμῖν, ὅτι τὰ πνεύματα χράζουσιν ἔμπροσϑεν 

ἡμῶν περὶ τοῦ ἁγίου Στεφάνου. μὴ ἄρα αὐτός ἐστιν χαὶ οὐχ 

οἴδαμεν, ὅτι πλῆϑος ᾿Αγγέλων ἔμπροσϑεν ἡμῶν ἐστιν. Εἴδαμεν, 

δέσποινα, καὶ φόβῳ συνεχόμεϑα. Κυρία Ἡμῶν, τί ποιοῦμεν, εἰ 

οὐχ ἔστιν τοῦ ἀνδρός [σου] τὸ λείψανον, ἀλλὰ τοῦ ἁγίου Στεφάνου 

ἐστὶ τὸ λείψανον". Ἣ δὲ ἐλευϑέρα ἀχούσασα, χλαίουσα ἡσύχασεν 

χαὶ παρήγγειλε τοῖς παισὶν μηδενὶ λαλῆσαι τὸν φόβον ἐν τῇ ὁδῷ 

χαὶ τὰ ὁραϑέντα ἡμῖν “ἀλλ᾽ ἐάν τις ἐρωτᾷ, ἣ ἐν χώρᾳ ἣ ἐν 

πόλει. Τίνος ἐστὶν τὸ λεχτίχιον, εἴπατε Τῆς ἐλευϑέρας ἐστὶν χαὶ 

ἀπέρχεται εἰς τὸ Βυζάντιον", Ἔν αὐτῇ ὃὲ τῇ νυχτὶ ἥλϑομεν 

μονὰς τρεῖς: τὴν δὲ υέραν ἢσυχάσαντες, πάλιν ἑσπέρας βαϑείας 

ὁδευόντων ἡμῶν, λγγελοι συνεπορεύοντο ἡμῖν χαὶ ἔλεγον: “Δόξα 

1 οἶδα ἐγὼ ὃ ταλαίπωρος ποῖον Β. --- 2 ἢ τοῦ ἀνδρός σου] ἐλλείπει ταῦτα 

τῷ Β. -- 8 λέγει Α, εἶπεν Β. --- ὅ ὃ ἤδη Α, οἷον οἶδε Β. --- Θ. περιεπ. τῶ λει- 

ψώνω Β. --- 7 ὑπέϑετο εἰς τὸ λεχτηήχην Β. --- 8 ἀπείη ΑΒ} ὕμνον Β. -- 9 Κ)- 

χουων Β ]] εὐωδίκ μεγίστη ἐγένετο χαὶ τὰ πν. ἔχραζον Β. --- 10 παλιν] ἐλλείπει 

τῷ Α. -- ΤΙ πυρὶ] ἐλλ, τῷ Β. -- 12 λεχτέχιον Δ, βαστέρνιον Β[] οἱ δὲ] χαὶ οἱ 

Β. -- 18 ἐδειλ. σφόδρα Β. --- 16 ἡμῶν] τοῦ λεχειχίου Β. --- 18 τοῦ ἀνδρὸς τὸ 

λείψανον, ἀλλὰ ἐστὶ τοῦ «γίου στεφάνου; τί ποιοῦμεν κυρία δέσποινα ἡμῶν Β.--- 

20 παισὶν ἑαυτῆς λέγουσι. μηδ. λέγεται τ. φόβ. καὶ τίι ὁρ. ἐν τῇ ὁδώ Β. -- 

22 πόλει Δ, τόπω Β |] λεχε. τοῦτο, λέγετε Β. --- 38 ἀπέρ. ἐν Κωνσταντινουπό- 

λεε Β] εἰσήλθομεν Β. -- 394 τῇ δὲ ἡμέρα Β. 



ἐξῶ Σά Τ᾽... 

ἐν ὑψίστοις Θεῷ χαὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ὅτι ὁ Θεὸς ἀπεχάλυψεν ἐν 
- Βκ» δ 3 ᾿ ς- » -ιᾷῖἷΙΝ , ἊΝ τῇ ὁδῷ τοῖς παισὶν τοὺς ᾿Αγγέλους αὑτοῦ, τοῦ διαφυλάττοιν αὐ- 

τοὺς ἐν τῇ ὁὸῷ". Τῷ δὲ μεσονυχτίῳ τὰ πνεύματα ἔχραζον᾽ 

“Τίς, διέρχεται μαστίζων ἡμᾶς: οὐ φέρομεν τὴν δύναμιν τοῦ ἁγίου ΦΟΟΕΡΧ μὰ ἡμᾶς; Ὁ ΡΟΝ Ὡ Ὶ 
λειψάνου, ὅτι πῦρ ἐστι χαὶ χαταχαίςξ: Ἡμᾶς δεινῶς", Ἰάσεις δὲ 

χαὶ ϑεραπεῖαι ἐγίνοντο ἐν τῇ ὁδῷ ἀγγελικχῇ ὃξ δυνάμει ἔτρεχον 
λ “« } ’ Ἁ »» .« » κ᾽ 

τὰ ζῷα, μὴ φέροντα τὴν δύναμιν τοῦ ἁγίου .λειψάνου.. 

12. Ἔφϑάσαμεν δὲ εἰς ᾿Ασχάλωνα τὴν παραϑαλασσίαν, χαὶ 

εὐρόντες πλοῖον ἐρχόμενον ἐν Κωνσταντινουπόλει. μεταχαλεσαμένη 
φ 4 , Α ι Φ᾽ν»ς 9 “ ’ ͵ 

ἢ ἐλευϑέρα τὸν ναύχληρον ἔδωχεν αὐτῷ γχρυσίνους πεντήχοντα, 

εἰποῦσα ὅτι “ Μυστήριον ἔχω σοι εἰπεῖν χαὶ μὴ ἀντείπῃς μοι’ 

Ἰλωσσόχομον ἔχω ἀπαγαγεῖν εἰς τὸ Βυζάντιον: ἀλλὰ ἔχεις τὸν 

μισϑὸν παρὰ τοῦ παντοχράτορος Θεοῦ". Ὁ δὲ ναύχληρος εἶπεν᾽ 

“ Κυρία δέσποινα: ἄνελθε εἰς τὸ ἴδιόν σοῦ πλοῖον. οὐ γὰρ δύνα- 

μαι ἀντειπεῖν τῇ ἐμῇ χυρία, ὅτι μέγας σὺν σοί ἐστιν ὁ πρωτο- 
, νΣ) 3.» . “νὰ εν» δ) Ὁ 3... ». 5 ἢ μάρτυς Στέφανος, χαὶ ἐν αὐτῷ ἢ ζωή μοὺ χαὶ ἐν αὐτῷ ἢ ἐλπίς 

μου, ὅτι. εἶδον οἱ ὀρθαλμοί μου παράδοξα σήμερον. Δεῦρο, χυρία. 

ἄνελϑε εἰς τὸ ἴδιόν σου πλοῖον, ἵνα ἀπολύσω αὐτό, χαὶ μέλλομεν 

πλέειν τῇ τοῦ Θεοῦ δυνάμει χαὶ τοῦ ἁγίου λειψάνου, ὅτι συνέχει 

ἡμᾶς", Τότε εἰσελϑόντων πάντων εἰς τὸ πλοῖον, ἀπέλυσεν ὁ ναύ- 
α΄ χληρος τὸ πλοῖον ἀπὸ τῆς γῆς ἰδίῳ ἀνέμῳ, χαὶ ἐλθόντες μέσον 

τοῦ πελάγους ἐπλέομεν- ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε τὰ 

χύματα ὑψωϑῆναι παρὰ τὸν ἱστὸν τοῦ πλοίου" χαὶ τῆς ϑαλάσσης 

χυματιζομένης δεινῶς, φόβῳ συσγεϑέντες, ἀναστάντες προσεχυνή- 

σαμεν τῷ ἁγίῳ λειψάνῳ. Κλαιόντων ὃξὲ ἡμῶν καὶ ὀδυρομένων. 
Ἁ Ψ ἄφνω εὐωδία μεγίστη γέγονεν ἐν τῷ πλοίῳ χαὶ ὥφϑη ἡμῖν ὁ 

2 τὸῦ]. ἐλλείπει τῷ Β. --- 8 τῇ δὲ μέση τῆς νυχτὸς Β. --- 6 ϑερ. ἐγίνοντο 

Δ, καὶ δυνάμεις γένονται Β ! ἔτρεχον ἐν τῇ ὁδώ Β.--- δύναμιν Α, βίαν Β |[] λει- 

ψώνου Α; στεφώνου Β.---ϑ ἐρχ. ἐν Κωνσταντινουπόλει)] ἐλλ. ταῦτα τῷ Β.---]10 γχρυ- 

σίου Ἁ. --α 11 σοι ἔχω Β|] ἀντείπεις Α. -- 12 ὠἐπαγ. ἐν Κωνσταντινουπόλει Β. --- 

14 σου] ἐλλ, τῷ Β. --- 16 ἡ ζωὴ μου χαὶ ἐν αὐτῷ] ἐλ). ταῦτα τῷ Β. --- 18 ὠνιώ- 

βηϑὲ Β || ἴδιόν σου] ἐλλ. τῷ Β |] ἀπολύσομεν Β. --- 30 ἡμᾶς δεινῶς. τότε ἐλϑὸν»- 

των π. ἐν τῶ πλοίω. ἀπὸ τῆς γῆς Β. --- 25 ἤἄφνως Α || δὲ ζάλη γέγωνεν, ὥστε 

Β: -- 28 ὑψώϑη π. τὸ ἰστείο Β. --- 34 χυματιζούσης ὃ. χαὶ φ. συνεχόμενοι Β.-- 

26 χλεόντων Δ, χλαίοντες δὲ χαὶ «αὐτῶν ὀδ. Β. --- 26 ἐγένετο ἘΒ || ἡμ'ν] αὐτοῖς Α. 
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ΘΕ ἘΞ 

ἅγιος Στέφανος καὶ λέγει ἡμῖν “Μὴ φοβεῖσθε: ἐγώ εἶμι μεῦ᾽ 

ὑμῶν". Καὶ εἰπόντος αὐτοῦ ταῦτα ἐχόπασεν ὁ ἄνεμος καὶ ἐγένετο 

γαλήνη μεγάλη. Ὀψίας δὲ γενομένης ἐπλέομεν ἐν τῷ πελάγει 

ἰδίῳ ἀνέμῳ: μέσης δὲ νυχτὸς φωνὴ ἐγένετο ἔγγιστα τοῦ ἁγίου 

λειψάνου, χαὶ ἀτενίσαντες εἴδομεν χορὸν ὡς μυρίων ᾿Αγγέλων, 

ὑμνούντων χαὶ λεγόντων" “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ χαὶ ἐπὶ γῆς 
, Ἷ ι) ͵ 9 δ᾿ ε εἰρήνη, ὅτι ηὐδόχησας ἐπὶ τὸν ἅγιον Στέφανον, τὸν μαρτυρήσαντα 

9 ἐπὶ τοῦ ὀνόματός σου 93 . Ἦλϑεν φωνὴ Κυρίου τοῖς ᾿Αγγέλοις" “Πα- 

ραμείνατε τῷ ἁγίῳ λειψάνῳ αὐτοῦ: αὐτὸς γὰρ ἀναφέρει τὴν ϑυσίαν 

τῷ ὀνόματί μου". Πρωΐας δὲ γενομένης ἤλθομεν εἰς τὰ Στενὰ 

Χαλάσαν, διὰ τὸν ἄρχοντα τῶν Στενῶν: ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο 

ἐν τῷ τόπῳ ἐχείνῳ, ὥστε σαλευϑῆναι τὰ ϑεμέλια τῆς γῆς. ἕως 

οὔ παρῆλϑεν τὸ πλοῖον τοῦ ἁγίου Στεφάνου τοῦ πρωτομάρτυρος, 

χαὶ τότε ἐχόπασεν ἢ γῆ σειομένη. Οἱ δὲ Δαίμονες ἔχραζον τῷ 

ἄρχοντι: “᾿Ασεβέστατε ἄρχων, διατί οὐχ ἔχλασες τὸ πλοῖον τὸ 

παρελθὸν ἐχεῖνο: αὐτὸ γὰρ τὸ πλοῖον ἐποίησε γενέσϑαι τὸν σει- 

σμόν", Ὁ δὲ ἄρχων ἀχούσας ἀπέστειλεν δρόμονας πέντε τοῦ φϑα- 

σα: τὸ πλοῖον χαὶ χλάσαι αὐτό. Μελλόντων δὲ αὐτῶν φῦάσαι τὸ 

πλοῖον, Αγγελος ἐξελθὼν ἐχ τοῦ πλοίου ἐπάταξεν τοὺς δρόμονας 

χαὶ ἐβύϑισεν αὐτούς, χαὶ ἐγένετο χαρὰ μεγάλη ἐν τῷ πλοίῳ, ὅτι 

ὃ Θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτῶν. 

18, Πλεύσαντες δὲ νυχϑήμερα τρία, ἤλθομεν εἰς Καλχηδόνα 

χαὶ παρέβαλεν τὸ πλοῖον εἰς τὸν λιμένα, χαὶ ποιησάντων ἡμῶν 

ἡμέρας πέντε, ὅσοι εἶχον Δαιμόνια, ἤρχοντο παρὰ ϑάλασσαν δεινῶς 

βασανιζόμενοι χαὶ ἔχραζον λέγοντες" “Ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου ἦλϑεν 

1 εἶπεν μὴ Β. --- ῶ ἡμῶν, χαὶ τοῦτο εἰπ. α«. ἐχόπεσεν Β, ---- 8 γενα- 

μένης Β. -- 4 φωνὴ Α, φώς ἐγ. μέγα ἐγγὺς 8. ---ὅ ἀτεν. πάντες ἴδ. τὸν ἡμέ- 

τερον Ἰησοῦν Χριστὸν μετὰ τῶν ἀγγέλων Β ||} ἴδωμεν Α. --- 7 ἅγιόν σου Β. -- 

8 τὸ ὀνόματί σου ὁ δὲ κύριος εἶπεν τοῖς ἀγγέλοις παραμένεται Β. --- 10 τοῦ 

ὀνόματός μου. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἀνελήφϑη εἰς τὸν οὐρανὸν μετὰ τῶν ἀγγέλων 

αὐτοῦ. πρωΐας Β |] ηλϑ. ἐπὶ χαλάσαν Ἐ. --- 11 σεισμὸς μέγας Β. --- 12 σαλ. πάντα 

Β,---᾿ἰὅ ἔχρ. τὸν ἄρχοντα Α |} ἔχλασες Α, ἔχαυσας Ἐ.---16 παρελθόντα Β |} ἐχ. ἀλλ᾽ 

ἔασας αὐτὸ παρελθεῖν χαϑ' ἡμῶν Β. --- 17 ἀχούσας ἡδέως Β. --- χλάσαι Α, χαῖ- 

σαι Β. -- 19 γγ. χυρίου Β. -α 21] μετ᾽ αὐτῶν εἰ Β, --- 28 ἡμῶν ἐκεὶ Β. -- 

24 εἰσήρχοντο ΒΒ || δεινῶς) ἐλλείπει τῷ Β, --- 28 χυρέου Α, ϑεοῦ Β. 



ϑϑ 8. ἐξ 

ὁ λιϑοβοληϑεὶς ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, δεινῶς ἡμᾶς βασανίζων ". Τῇ δὲ 

χάριτι τοῦ ἁγίου λειψάνου αὐτὰ τὰ πνεύματα ἔχραζον" “Οὐαὶ ἡμῖν, 

ὅτι καταχαίει ἣμᾶς δεινῶς ; ποῦ φύγωμεν τὴν ἀπειλὴν αὐτοῦ τὴν 

φοβεράν"; ἐξήρχοντο δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων δεινῶς ἐλαυνόμενα 

ὡς ἀπὸ πυρός, οἱ δὲ ἔχοντες ἀσϑενεῖς ἔφερον αὐτοὺς παρὰ ϑά- 

λασσαν χαὶ πάντες ὑγιεῖς ἐγίνοντο τῇ δυνάμει τοῦ ἁγίου λειψάνου. 

14. Κἀχεῖϑεν ἀποχινήσαντες ἤλθομεν ἐν Συχαῖς: ἀχούσασα 

δὲ πᾶσα ἢ πόλις συνέτρεχεν, ἀντιπερνούντων μὲν τῶν χριστιανῶν 

χαὶ χαιρομένων, τῶν δὲ ᾿Ελλήνων λυπουμένων. Κἀχεῖϑεν πάλιν 

μεϑορμήσαντες, διὰ τὸν ὄχλον τὸν ἀντιπερνοῦντα ἐν Συχαῖς, Ἦλ- 

ὕομεν ἀντιπεράσαντες ἐν τῷ Ζεύγματι, εἰς τὸ Σταυρίον" ἔμαϑεν 

δὲ ὁ μαχάριος Μητροφάνης, ὁ ἐπίσχοπος Κωνσταντινουπόλεως, περὶ 

τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου καὶ ὅτι τὸ πλῆ- 

ϑος ἐχινήϑη τῶν Χριστιανῶν ἰδεῖν τὴν δύναμιν τοῦ ἁγίου λειψάνου, 

χαὶ εἰσελϑὼν δρομαῖος πρὸς τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον ἀνήγαγεν 

αὐτῷ περὶ τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου" ὁ 

δὲ βασιλεὺς ἐπυνθάνετο’ “Πῶς ἦλθεν ἀπὸ Ἱεροσολύμων τὸ λεί- 

ψανον τοῦ ἁγίου Στεφάνου χαὶ τίς ὁ ἀγαγών. μηνύσατέ μοι. Οἱ 

δὲ προσήνεγχαν αὐτῷ τὴν ἐλευϑέραν καὶ εἶπον᾽ “Δέσποτα αὐὖτο- 

χράτορ, αὕτη ἐστίν, ἢ ἐλευϑέρα, ἢ ἀγαγοῦσα τὸ λείψανον τοῦ πρω- 

τομάρτυρος Στεφάνου. Ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν. “Πῶς ἤνεγχας τὸ 

λείψανον τοῦ ἁγίου Στεφάνου; εἶπέ μοι τὸ ἀληϑές". Ἢ δὲ εἶπεν' 

“Δέσποτα αὐτοχράτορ, ὁ μαχάριος ἀνήρ μου, ὃ ᾿Αλέξανδρος ὃ συγ- 

χλητικός, αὐτὸς ᾧχοδόμησεν τὸ εὐχτήριον τοῦ ἁγίου Στεφάνου, χαὶ 

αὐτὸς ἅμα τῷ ἐπισχόπῳ Ἰωάννῃ χατέϑετο τὸ λείψανον τοῦ ἁγίου 

Στεφάνου. μετὰ δὲ ἔτη ὀχτὼ ἀπέϑανεν ὁ ἀνήρ μου, διαϑήχην 

διαϑέμενος χαὶ λέγων: ᾿Εὰν ἀποϑάνω, ϑέτε με πλησίον τοῦ ἁγίου 

1 ὁ λιϑοβοληϑεὶς)] ἐλλ. τῷ Α [| ὑπὸ Α, παρὰ Β. -- 4 ἐλαυνόμενοι ὑπὸ τοῦ πυ- 

ρὸς, καὶ ὅσοι εἶχον Β, --- Ἴ συχὲς Β. -- 8 σχεδὸν πᾶσα Β || ἔτρεχον, ἀντιπε- 

ρώῶσα, τῶν μὲν χρ. χαιρομένων Β. --- 1 ὄχλον τὸν παρόντα ἤλθομεν ἐν τῇ πόλει 

ἐν τῶ σταυρῶ Β. --- 13 Κωνσταντινουπόλεως) ἐλλ. τῷ Β. --- 18 τοῦ ἀγ. πρ. Στε- 

φάνοῦ} ἐλλείπει ταῦτα τῷ Β. -- 14 ἰδεῖν Α, τοῦ ϑεώσασθϑαι Β. -- 16 ἀπελθὼν 

δρομαίως Β || ἀνίγαγον αὐτὸν Β. --- 18 ἀγ. πρωτομάρτυρος Β |] μοι} με Β. --- 

19 δέσπ. παντοχράτωρ Β. --- 25 χατέϑετο τὸν ἅγιον στέφανον. μετὰ δὲ ἔτη τινὰ 

Β. -- 27 διαϑέμ. τῶ ἐπισχόπω λέγων, ἡ [ΞΞεὶ] Β || πλησίον Α. ἐγγὺς Β. 
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τ δ᾽ --- 

Στεφάνου. Οὕτως χαὶ ἐγένετο, δέσποτα". Ὁ δὲ βασιλεὺς λέγει 

αὐτῇ “Πῶς ἤνεγχας τὸ λείψανον τοῦ ἁγίου Στεφάνου. εἶπέ μο! 

τὸ ἀληϑές", Ἢ δὲ εἶπεν: “ Δέσποτα αὐτοχράτορ, βίαν παϑοῦσα 

παρὰ τῶν ἀρχόντων ὡς χήρα, χαὶ μὴ ϑέλουσα γαμῆσαι, ἐδήλωσα 

τῷ πατρί μου, ὅτι ϑέλω αὐτοῦ ἐλϑεῖν χαὶ ἀγαγεῖν τοῦ ἀνδρός μου 

τὸ λείψανον εἰς τὸ ἐμὸν χτῆμα. Ταῦτα ἀχούσας ὁ πατήρ μου, ὃ 

ἐμὸς δεσπότης, λαβὼν σάχραν παρὰ Φοῦ ὑμετέρου χράτους ἀπέ- 

στειλέν μοι χαὶ τῷ ἐπισχόπῳ Κυρίλλῳ, ἵνα ἄρω τοῦ ἀνδρός μου 

τὸ λείψανον. Κατελθϑόντες δὲ νυχτὸς μετὰ τοῦ ἐπισχόπου Κυρίλ- 

λου, “νομίσασα αἴρειν τοῦ ἀνὸρός μου τὸ λείψανον, τὸ τοῦ ἁγίου 

Στεφάνου ἤρα". Καὶ ἐπέδωχεν ἣ ἐλευϑέρα τὴν σάχραν τῷ βα- 

σιλεῖ: ὁ δὲ βασιλεὺς ἀναγνοὺς ἐγνώρισεν τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα: ἢ δὲ 

ἐλευϑέρα εἴπεν: “Δέσποτα αὐτοχράτορ, ἐξουσίαν ἔχεις τοῦ σώμα- 

τός μου, τῆς δὲ Ψυχῆς μου ὃ Θεός, ὁ ποιῶν ϑαυμάσια ἐν οὐρα- 

νοῖς χαὶ ἐπὶ γῆς. Δέσποτα, ἐὰν ἀπιστῆῇς, πέμψον ᾿Εβραῖον εἰς τὸ 

πλοῖον, ἔνϑα χατάχειται τὸ γλωσσόχομον". τίτλος προσήλωται γρά- 

φων ἑβραϊκὰ γράμματα, χαὶ ἀνάγνωϑι αὐτὰ χαὶ γνῶϑι τὴν δύνα- 

μιν". Ὁ δὲ βασιλεὺς χαλέσας Ἑβραῖον ὥρχισεν αὐτὸν χατὰ τοῦ 

νόμου, λέγων" “ἦΑπελϑε. καὶ ἴδε τί γράφει". ᾿Απελϑὼν δὲ ὁ Ἑ- 

βραῖος μετὰ δύο προτιχτόρων χαὶ ἀναγνοὺς εἶπεν" “Μέγα ϑέαμά 

ἐστιν". Οἱ δὲ προτίχτορες εἶπον" “Τί τὸ ϑέαμα- εἰπὲ ἡμῖν". Ὁ 

δὲ Ἕβραῖος εἶπεν, ὅτι “Ὁ πρωτομάρτυς Στέφανός ἐστιν [καὶ ἐν 

αὐτῷ ἢ ζωή" μου᾽ καὶ "ἐν αὐτῷ ἢ "ἐλπίς μου, ὅτι εἶδον οἱ ὀῴϑαλ- 

μοί μου παράδοξα σήμερον". Τότε ἀπελϑόντες ἀνήγγειλαν τῷ 

βασιλεῖ, ὅτι ὁ πρωτομάρτυς Στέφανος ἐστίν]. 

1 χαὶ] ἐλλείπει τῷ Β} λέγει αὐτῇ Β, εἶπεν Β. -- 8 βία πάσχουσα Β --- 

6 ταῦτα Α, τότε Β. --- 8 ἐμοὶ Β || Κυρίλλῳ] ἐλλ. τῷ Β || τὸ λείψ. τοῦ ἀνδρός 

μου Β. --- 9 διὰ νυχτὸς Β. --- 10 αἴρειν μετὰ τὸ λεέψανον ἐν τῷ Β. -- ἸΙ ἡ δὲ 

ἐλευϑέρα ἀπέδωχεν Β. --- 12 ἐγν. αὐτοῦ τὴν Β.--18,15 εἶπεν. χαὶ ἡ ἀπιστῆς δέ- 

σποτα πέμψον ἑβραῖον Β. --- 1δ ἀπιστεῖς Δ. --- 106 χατάώχ. τὸ λείψανον τοῦ ἁγίου 

στεφάνου χαὶ τίτλον πρ. γράφον ἑβρραϊχως γρ. χαὶ ἀναγινώσχη Β. --- 18 βασ. 

κωνσταντῖνος. -α 19 γράφουσιν Β. --- 20 πρωτιχτόρων Β [] καὶ] ἐλλ, τῷ 

Β[ ϑέαμα Α, ϑαῦμα Β. --- 22,25 χαὶ - - Στέφανός ἐστιν) ἔλαβον ταῦτα ἐχ 

τοῦ Β. 



κεξτών τον 7... ἐξϑ 

18. Καὶ ἐχάρη ὃ δεσπότης τῆς οἰχουμένης, χαὶ μεταχαλεσά- 

μενος τὸν ἐπίσχοπον Μητροφάνην εἶπεν: “ΤΑπελϑε εἰς τὸ πλοῖον 

μετὰ τοῦ πλήϑους τοῦ λαοῦ [χἀγὼ ἀποστέλλω βουριχάλιον καὶ 

φέρει μοι τὸ γλωσσόχομον τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου εἰς 

τὸ παλάτιον", Τότε ἀπῆλϑεν ὃ ἐπίσχοπος Μητροφάνης χαὶ πᾶς 

ὃ λαὸς μετὰ τῶν χηρῶν συνέδραμεν: ὃ δὲ ἐπίσχοπος χατελϑὼν 

εἰς τὸ πλοῖον] καὶ λαβὼν ἐχεῖϑεν τὸ γλωσσόχομον [χαὶ] ἐπιϑεὶς 

εἰς τὴν χαροῦχαν ἐσπούδασεν ἐλϑεῖν εἰς τὸ παλάτιον. Αἱ δὲ μοῦλαι 

ἀνίησαν ἑλχόμεναι ὑπὸ ̓ Αγγέλων βιαίως, χαὶ ἐλϑόντες ἐν τόπῳ λεγο- 

μένῳ Ἐν Καωνσταντιαναῖς ἔστησαν χαὶ οὐχέτι μεταβῆναι ἴσχυον, 

ἀλλ᾽ ἐφψόφουν τὰ ζῷχ' ἢ ὃδὲ μία αὐτῶν ἀγγελιχῇ δυνάμει: ἀνϑρω- 

πιστὶ ἐλάλησεν ἐπὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, λέγουσα' “Τί τύπτετε τὰς 

ὄφεις ἡμῶν. ὧδε γὰρ αὐτὸν δεῖ χατατεϑῆναι χαὶ μὴ χάμητε ὅλως" 

εἰ δὲ μή, σημεῖα χαὶ τέρατα ἔχετε ἰδεῖν". Ὁ δὲ ἐπίσχοπὸς ἔμ- 

φοβος γενόμενος, χαὶ μὴ φέρων τὸν φόβον, ἐδήλωσεν τῷ βασιλεῖ, 

ὅτι “Οὐ δύναμαι ἐνεγχεῖν τὸ λείψανον τοῦ ἁγίου Στεφάνου εἰς τὸ 

παλάτιον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἀχούσας ἐλυπήϑη χαὶ ἔπεμψεν ἄλλα 

δώδεχα ζῷα, ὅπως σύρουσι τὴν χαροῦχαν' χαὶ αὐταὶ δὲ ὁμοίως 

ἔστησαν τῇ βίᾳ τῶν ᾿Αγγέλων καὶ οὐχ ἴσχυσαν χινῆσαι τὴν χαροῦ- 

χαν. Τότε ὁ λαὸς ἐβόησεν: “Εἷς Θεός, ὁ παντοχράτωρ, ὃ ποιῆσας 

ϑαυμάσια μόνος ἐπὶ τὸν ἅγιόν σου πρωτοάμρτυρα Στέφανον, τὸν 

μαρτυρήσαντα. ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου, Κύριε. Δὸς χαὶ ἡμῖν ἔλεος εὖ- 

χαῖς χαὶ πρεσβείας τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου". Τότε ὁ 

ἐπίσχοπος ἥρεν τὸ γλωσσόχομον ἀπὸ τῆς χαρούχας καὶ χατέϑετο 

αὐτό, ποιῆσας τὸ εὐχτήριον ἐπὶ μῆνας πέντε, παραμείναντος τοῦ 

λαοῦ, χαὶ μετὰ πολλῇς ἀσφαλείας κατέϑετο αὐτὸ ὁ μαχάριος ἐπί- 

σχόπος Μητροφάνης" ἰάσεις δὲ χαὶ δυνάμεις ἐγίνοντο ἐπὶ τῶν 

Ϊ τότε ἐχάρη ὃ βασιλεὺς καὶ Β. --- 2 εἶπεν Α,, λέγει αὐτὸ Β. --- 8(5 χἀγὼ 

- - εἰς τὸ πλοῖον] ἔλαβον ταῦτα ἐχ τοῦ Β. --- 8 εἰς τὴν Α, ἐπὶ τὴνΒ [|| τὸ παλά- 

τιον Α, τὴν κουρτην Β. --- 9 ὑπὸ τῶν Β. --- 10 λεγ. χωνσταντιανὲς Β |! ἔσχε- 

σαν Β. -- 11 ἐψώφουν ΑΒ [] ἐξ αὐτῶν Β} ἀνθρωπιστὴ Α, ἀνθρωπίνως ἐλάλει 

Β. -- 12 λέγουσα Α, οὕτως Β || τύπτε ται Α. --- 18 χατατ. ἐν τῶ τόπω τούτω 

Β. --- Ἰδ ἔμφοβος Α. σύνερομος Β [|| τὸν φόβον Α΄ τὴν βάσανον Β. --- ἸἾ εἰς τὸ 

παλάττιν] ἐλλ. τῷ Β || καὶ πέμψας Β. --- 18 δώδεχα] ἐλλ. τῷ Β || ὅπως] ὦδε λήγει τὸ Β. 
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ἀσϑενούντων ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἐπὶ τὸν λαὸν παραμένοντα 

ἐπὶ τὸν ἅγιον Στέφανον τὸν πρωτομάρτυρα. 

16. Ὁ δὲ ἐπίσχοπος Μητροφάνης εἶπεν πρὸς τὸν λαόν" 

“Αχούετε χαὶ σύνετε πάντες οἱ παραμένοντες ἐπὶ τὸν ἅγιον πρω- 

τομάρτυρα Στέφανον! Ἔν παντὶ χαιρῷ τῶν μαρτυριχῶν ἀγώνων 

οἱ πόνοι νεάζουσι χαὶ τὰς ἐπιφαινομένας ἐν ῥήμασι γλώσσας λαλεῖν 

ἀναγχάζουσιν' ἐχτήσαντο γὰρ [οἱ μάρτυρες] πολιτείαν μετὰ ϑάνατον 

λάμπουσαν, χαὶ χεχωσμένοι τοῖς μνήμασιν, τοῖς χατορϑώμασι πρὸς 

ἡμᾶς διαλέγονται: χαὶ χερσὶν ὡς ἐπὶ ϑρόνον Θεὸς καϑεζόμενος 

διχαίων γὰρ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, χαὶ οὐ μὴ ἄψηται αὐτῶν βά- 

σανος. “ὍΟϑεν χαὶ Λουχᾶς ἐγχωμιάζων τὸν πρωτομάρτυρα Στέφα- 

νον δείχνυσιν τὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ γενομένην χάριν τῆς ἀρρήτου δυνάμεως" 

τί γὰρ φησίν: “Στέφανος πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεως ἐποίει 

τέρατα χαὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ", χαὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ 

αὐτῷ. “Ὅλος ἦν ὁ παμμαχαριώτατος Στέφανος ὥσπερ εὐένϑηχος 

ὁλχὰς πεπληρωμένη χαλοῦ σίτου" τοῦ γὰρ ἁγίου πνεύματος αὐτὸν 

περιέσχεπεν μεγαλειότης ἢ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ ἁγιότης αὐτὸν 

περιήστραπτεν, ἢ τοῦ Χριστοῦ αὐτὸν χατεφώτιζε χάρις, τὸ τῶν 

ϑαυμάτων αὐτὸν περιέσχεπεν φέγγος, ἢ τῆς ϑείας χάριτος αὐτὸν 

περιεχύχλου μεγαλοπρέπεια πανταγόϑεν. ᾿Εχεῖϑεν φῶς τυφλοῖς 

προσέρριπτεν: ἀλλαγόδεν ἀρρώστων ἀπεὸίωχεν νόσους τὰ τῶν 

δαιμονιώντων ἑτέρωϑεν ἐχαϑάριζεν μέλη" παραλελυμένων συνεδέ- 

σμει τὰ νεῦρα’ τῆς ϑεραπείας τῶν πτωχῶν προυνοεῖτο᾽ ταῖς χῆ- 

ραις ἦν ὡς ἀνὴρ χαὶ τῶν ὀρρανῶν ὡς πατὴρ ἐπεμελεῖτο. Ὁ 
λόγος ἀπαγγέλλει τὰ τοῦ πρωτομάρτυρος Στεφάνου ϑαύματα, ἢ 

παναγία τὰ χατ᾽ αὐτὸν ἐμεγάλυνεν Βίβλος" “ἐποίει γάρ", φησί, 

“τέρατα χαὶ σημεῖα ἐν τῷ λαῷ μεγάλα". Καὶ οὐ τοῦτο μόνον, 

ἀλλὰ χαὶ τὴν πρὸς Ἰουδαίους ἐπεδείχνυτο ἔχϑραν χαὶ τὰ ὑπὲρ 

Χριστοῦ πρὸς αὐτοὺς διελέγετο, καὶ συνέχυνεν τοὺς Ἰουδαίους χαὶ 

εἰς σχότος αὐτῶν ἦν, χαὶ ὁ τῆς τῶν ἀνθρώπων βασχαίνων σωτηρίας 

τοιοῦτον αὐτῷ παρὰ τῶν χριστοχτόνων προηυτρέπισεν τέλος, οἷον ὁ 

7 προσέϑηχα τὸ οἱ μάρτυρες. -α 9 χαὶ - - καθεζόμενος) ἢ φράσις ἀσαφήῆς. --- 

18 Πραξ. ς΄, 8. -- 16 χαλωσσίτου Δ. -- 23 ἐχαϑέριζξεν Α. 
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λόγος ἡμῖν ἐφανέρωσεν, οὐχ εἰδὼς ὁ παμμίαρος, ὅτι χαὶ Θεοῦ ὀπτα- 

σίας αὐτῷ γενήσεται πρόξενος χαὶ φωνῆς αὐτῷ πολεμίας τῆς τὸν ὑπ᾽ 

αὐτοῦ σταυρωϑέντα, τῆς ϑείας ἐχ δεξιῶν ἑστῶτα δυνάμεως, ἐπὶ πάντων 
’ ᾿ ᾿ --ὀ ἈῳΡφ9» . -᾽ "5 »».»Ἤ “ 4 ’ ᾿ὡὦὡ ᾿ , 

βοώσης, χαὶ [ὅτι)] δι᾽ αὐτοῦ ἀνοίξει τῇς εὐσεβείας τὸ στάδιον χαὶ πάν- 
ΠΌΣΟΝ 9 λοΣ ὲ δ᾽ “ ΟΣ Ὡς τι ΑΝ δε" ὙΕΒΕΡῪΥ λι ’ ᾿ “-. 

τας αὐτοὺς ἐρεϑίσει βαδίζειν: ὡς γὰ εἰδεν αὐτὸν τηλιχαύτην τῇς 

χάριτος περικείμενον δόξαν χαὶ τὰς τῶν θαυμάτων ἀποστίλβοντα 

ἀκτῖνας, καὶ τῇ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐνεργείᾳ θεοπρεπῶς φωτιζό- 
ψν» 

μενον χαὶ τὸ ὑπὲρ τῆς χάριτος ἄξιον χειμήλιον χαὶ πρῶτον τῶν 

ἑπτὰ χληϑέντα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων ἐν χάριτι χαὶ γνήσιον τῶν 

μαϑητῶν μαϑητήν, χαὶ τὸ πρὸς τὴν τοῦ σταυροῦ νωτοφορίαν γορ- 

γόν, τὸν τῶν Ιουδαίων ἀνερρίπισεν δῆμον: χαὶ μάρτυρας παρα- 

σχευάσας ψευδεῖς ἐχίνει χατ᾽ αὐτοῦ τὰς χατηγορίας --- ἠχούσαμεν 

γὰρ αὐτοῦ ῥήματα βλάσφημα λαλοῦντος εἰς Μωσῆν χαὶ τὸν Θεὸν 

χαὶ τὰ ἑξῆς ---, χαὶ ὅλον αὐτῷ τὸ τῶν δυσσεβῶν ἐπεχύλιεν πλῆ:- 

ὕος χαὶ ταῖς τῶν Φευδομαρτύρων αὐτὸν χατηγορίαις ἐτόξευεν. 

Οὐ γέγονεν δῆλος ἐπὶ πᾶσιν ὁ Στέφανος τὰς ϑείας αὐτοῖς ὑπα- 

ναγινώσχων Γραφάς: χαὶ τοὺς ἐξ ᾿Αβραὰμ ὑφηγεῖτο χαιροὺς χαὶ ἵ ρΈγ 0) Ξοώλμασμι βουν κα: 
ἐφανέρου τὰ περὶ τοὺς προφήτας αὐτῶν χαὶ τοὺς διχαίους, χαὶ τὸν 

περὶ τὸν νόμον αὐτῶν οὐχ ἀπέχρυψεν φϑόνον. Ἔ᾽ οἷς χαὶ πάν- 

τες χοινῇ πυοὶ τρωϑέντες, πρὸς τὸν χατ᾽ αὐτοῦ χατέδραμον ϑάνα- 
" δὰ - λό 9 Ν ν »"» ’ τον, καὶ τῆς πόλεως ἔξω βαλόντες ---οὐ γὰρ ἦσαν ἄξιοι τοιούτου 

χάλλους ἀρετῶν ἀπολαύειν---ταῖς τῶν λίϑων βολαῖς χατετόξευον, 

ἐπιχαλούμενον χαὶ λέγοντα᾽ “ Κύρις, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ᾿ μ ΓΛΕῚ βίου ΒΡ) στηθὴς ἘΠ Υἀμᾶρ 
ταύτην ". Ἔδειξεν καὶ διὰ τούτων ἑαυτὸν τοῦ Χριστοῦ μαϑητὴν ὃο- 

χιμώτατον ὁ Στέφανος, χατόπιν τῆς ἐχείνου μαχροϑυμίας ἐλϑών᾽ 
φ ,} 6 “«Ψ ἃς ἰ δ ’ “4 ᾿ Α ᾽ ο ἢ ὡς γὰρ ὁ τῶν ὅλων δεσπότης ἑχουσίως ἐπὶ τὸ πάϑος ἑλχόμενος 

χατέλαβεν τοὺς εἰς αὑτὸν ἁμαρτάνοντας τῷ πατρὶ λέγων “Πάτερ, 

ἄφες αὐτοῖς" οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσιν, οὕτως ὁ παμμαχαριώ- 

τατος Στέφανος, τὸ τῆς χαϑοσιώσεως φυλάττων ὡς δοῦλος, τὰς 

ὑπὲρ τῶν τιμωρουμένων αὐτὸν πρεσβείας εἰς Χριστὸν προεβάλλετο 

ὅ αἰρεϑέση Α || ἔδεν Α. --- 7 ἐνεργία Α. --- 10 γεωργὸν Δ. --- 11 ἄνερ- 

ρίπησεν Α. --- 15 ἐχίνη Α. --᾿ 18 ΠΙράξ, ς΄, 1]. -α 28 Πραξ. η΄, 60. -- 2ὅ χα- 

τόπην Α. --- 28 Λουχ. χγ΄, 84. 
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λέγων “Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην", Αὐτὸς 

γὰρ ὧν διὰ παντὸς τοῖς πιστοῖς τῆς εὐσεβείας διδάσχαλος, ὁ πρῶ- 

τος ἀνοίξας τῆς εὐσεβείας τὸ στάδιον, ὁ πλήρης χάριτος χαὶ δυ- 

γάμεως Θεοῦ, ὁ διὰ πάντα ἀγορευόμενος Στέφανος, ὁ τῆς χλήσεως 

ἄξιος, ὁ χαὶ τὸ ὄνομα χοσμῶν χαὶ ὑπὸ τῆς προσωνυμίας αὑτοῦ 

λαμπρυνόμενος, ὁ τὸν βασιλέα Χριστὸν χαταξιωϑεὶς ἰδεῖν, ὁ πρω- 

τομάρτυς Στέφανος, χαϑὼς χαὶ ὁ προφήτης, φησί “ἐγὼ ὡς 

ἀρνίον ἄχαχον ἀγόμενον τοῦ ϑύεσϑαι" ἐπ᾽ ἐμὲ ἐλογίσαντο βουλὴν 

“πονηράν", πρᾶγμα φριχῶδες χαὶ τόλμαν φανερὰν χατὰ τοῦ ἁγίου. 

ὮΩ Ἰουδαῖοι ἄνομοι, διατί ἠτιμάσατε τὸν τιμήσαντα ὑμᾶς χαὶ 
ς ὑβρίσατε τὸν δοξάσαντα ὑμᾶς, τὸν δεσπότην Ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν: 
2 διατί ἐχρεμάσατε τὸν ὑψώσαντα ὑμᾶς, χαὶ ἐσταυρώσατε τὸν φυλά- 

ξαντα ὑμᾶς, χαὶ ἀπεχτείνατε τὸν ζωοποιήσαντα ὑμᾶς, ὦ Ἰουδαῖοι 

ἄνομοι, τὸν δεδωχότα ὑμῖν τὰ ἀγαϑὰ τῆς γῆς, τὸν ἐντειλάμενον 

ὑμῖν τὸν λόγον αὑτοῦ τῷ ᾿Αβραὰμ εἰς χιλίας γενεάς, τὸν τεῦει- 

χότα τὸν ὅρχον αὑτοῦ τῷ ᾿Ισαὰχ ἐν προστάγματι χαὶ στήσαντα τῷ 

Ἰαχὼβ χαὶ τῷ Ἰσραὴλ εἰς διαϑήχην αἰώνιον, τὸν δεδωχότα ὑμῖν 

τὴν γῆν Χαναάν, τὸν πατάξαντα Αἴγυπτον σὺν τοῖς πρωτοτόχοις 

αὐτοῦ: ὦ Ἰουδαῖοι ἄνομοι, τὸν διαστήσαντα τὴν ᾿Ερυϑρὰν Θά- 

λασσαν εἰς διαιρέσεις χαὶ διαγαγόντα ὑμᾶς διὰ μέσου αὐτῆς ὡς 

διὰ ξηρᾶς, τὸν ἐχτινάξαντα Φαραὼ χαὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ εἰς Θά- 

λασσαν ᾿Ερυϑράν, τὸν φωτίσαντα ὑμᾶς ἐν στύλῳ πυρὸς ὅλην τὴν 

νύχτα χαὶ ἐπισχιάσαντα ὑμᾶς ἐν νεφέλῃ ὅλην τὴν ἡμέραν, τὸν 

δεδωχότα προπορεύεσθαι Μωσῇ χαὶ ᾿Ααρὼν πρὸ προσώπου ὑμῶν, 

τὸν νομοϑετήσαντα ὑμᾶς καὶ ὕδωρ ἐχ πέτρας ποτίσαντα ὑμᾶς: τὸν 

ἀποχτείναντα βασιλεῖς χραταιοὺς δι᾽ ὑμᾶς, τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν 

᾿Αμορραίων χαὶ τὸν Ὧγ βασιλέα τῆς Βασὰν χαὶ πάσας τὰς 

βασιλείας Χαναάν, τὸν ἐξολοϑρεύσαντα ἔϑνη ἑπτὰ δι’ ὑμᾶς χαὶ 

τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν, ὦ Ἰουδαῖοι ἄνομοι, χαὶ δόντα ὑμῖν τὴν γῆν 

αὐτῶν χληρονομίαν, τὸν χαταστρέψαντα πόλεις ὀχυράς. τὸν χατα- 

βαλόντα τείχη χαὶ καταστρέψαντα πύργους δι’ ὑμᾶς, ὦ Ἰουδαῖοι 

8 “Ἷερευ.. τα΄, 19, --- 9 φρικεῶδες Α. --- 1618 ἸἘαλμ. ρδ΄, 8-11. --- 18,30 έαλμ. 

ρλδ΄, 10-12.. ρλε΄, 10-21. 
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ἄνομοι, χαὶ χαταχληροδοτήσαντα ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν, τὸν ἄραντα 

ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου ᾿χαὶ φυτεύσαντα ὑμᾶς εἰς ἄμπελον καρποφόρον 

πᾶσιν χαὶ ἐχτείναντα χλήματα ὑμῶν ἕως ϑαλάσσης χαὶ ἕως πο- 

ταμοῦ τὰς παραφυάδας ὑμῶν. Ἧ ἄμπελος ἢ ἀληϑινή, διατί ἐστρά- 

φῆς εἰς πιχρίαν χαὶ οὐχ ἐποίησας σπέρμα, ἀλλ᾽ ἐποίησας χραυγὴν 

χαὶ ἀνομίαν χράζουσαν “ἾΆρον, ἄρον, σταύρωσον αὐτόν", ὦ ἄνο- 

μοι Ἰουδαῖοι, τὸν τὰς νόσους ὑμῶν ἰασάμενον χαὶ τὸ ἔϑνος ὑμῶν 

ἰάμασιν ποιχίλοις εὐεργετήσαντα. Ἐἰχεῖνος ὡς δεσπότης χύριος 

Ἰησοῦς Χριστὸς τοὺς νεχροὺς ὑμῶν ἤγειρεν, χαὶ ὑμεῖς ϑάνατον 

αὐτῷ χατεσχευάσατε, ὦ Ἰουδαῖοι ἄνομοι, ὁ δὲ ἅγιος Στέφανος 

ἔλεγε “Κύριε, ἀνταπόδος αὐτοῖς χαλὰ ἀντὶ χαχῶν", ὮΩ Ἰουδαῖοι 

ἄνομοι͵ τὸν εὐεργέτην Θεὸν παρωξύνατε ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν 

ὑμῶν’ ἐξέβαλεν ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἐξ Αἰγύπτου “ἐν χειρὶ χραταιᾷ χαὶ 

ἐν βραχίονι ὑψηλῷ ", χαὶ ὑμεῖς παραγενόμενοι παρὰ τὸν αἰγιαλὸν 

τῆς ϑαλάσσης, ἐπιλαϑόμενοι τῶν ϑαυμάτων, ἐλέγετε: “᾿Παρὰ τὸ 

μὴ εἶναι μνήματα ἐν Αἰγύπτῳ ἐξήνεγχας ἡμᾶς ἐν. τῇ ἐρήμῳ ᾿. 

Καὶ ὑμεῖς πιχρίδας ἐπεϑυμήσατε φαγεῖν' ἐνέπλησεν ὑμᾶς ὀρτυ- 

γομήτρας, χαὶ ὑμεῖς χολὴν ἐποτίσατε αὐτόν. Ὑπομιμνήσχω ὑμᾶς, 

ὦ Ἰουδαῖοι: ἐγογγύσατε χατὰ Μωὺῦσῇ χαὶ περεπιχράνατε τὸ πνεῦμα 

᾿Ααρών’ ἀπέστητε ἀπὸ Θεοῦ ἀρχηγοῦ χαὶ ἐζητήσατε πάλιν στρα- 

φῆναι εἰς Αἴγυπτον’ ἀνῆλϑεν Μωσῆς εἰς τὸ ὄρος τοῦ ἐνεγχεῖν 

γόμον, δαχτύλῳ Θεοῦ γεγραμμένον, χαὶ ὑμεῖς ἐμοσχοποιήσατε ἐν 

Χωρὴβ χαὶ προσεχυνεῖτε τῷ γλυπτῷ χαὶ ἀνηγάγετε ϑυσίαν τῷ 

εἰδώλῳ! Τότε ὠργίσϑη Κύριος χαὶ ἐξωλόϑρευσεν τὰ ἔὕνη, καὶ εἰσή- 

γάγεν ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν αὐτῶν χαὶ ἐπεμίγητε τοῖς ἔϑνεσι χαὶ ἐμά- 

ϑετε τὰ ἔργα αὐτῶν, χαὶ προσεχυνήσατε τοῖς ἔργοις τοῦ δεσπότου 

ἡμῶν! ᾿Απέχεσϑε τῆς ὕβρεως ἐχείνης τῆς μιαρᾶς !---Πς σε 

μαχαρίσω ἢ ἐπαινέσω, ἣ ἄξια ἐγχώμια δυνήσομαι ἐξειπεῖν τῆς 

σῆς πολιτείας; ποία δέ μοι ὕπαρξις ἀξίως διασαφῆσαι τὴν σὴν 

ἔνϑεον μαρτυρίαν: οὐ γὰρ δύναμαι ἀτενίσαι εἰς τὸν χαραχτῆρα 

2)4 Ψαλμ. οϑ΄, 9-12. --- 6 Ἰωάν. ιϑ', 16. --- 12 χῶδ. παροξύνατε [] ̓ αλυ., 

ρε΄, 29, --- 18 ἐξέβαλλεν [1 Ῥαλμ. ρλε΄, 12.---16 ᾿Εξόδ, ιδ΄, 11. --- 17 ὀρτυγομήτρας) 

᾿Εξόδ, ις΄, 18. --- 18 γολὴν ἐποτίσατε] Ματῦ, χϑ', 84, --- 19 παρεπιχράνατε] αλμ. 

ρτ΄, 88. --- 22 ἐμοσχοποιήσατε) ᾿Εξόδ. λβ΄, 1 χέ, --- 25 κωδ, ἐμάϑητε. 
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ἐκ ἡἘ 0. ὑξεες 

σοῦ τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Τίνες ἐστὲ ὑμεῖς, ὦ 

Ἰουδαῖοι: αἰσχύνομαι γὰρ ἐγώ, ἅμα δὲ χαὶ λυποῦμαι, ἐπὶ τοὶ 15 χορ ας. γθ65. Ἐῶ 55 “αι; ς 
πεπραγμένοις χαχοῖς, οἷς ἔπραξαν οἱ ἄνομοι Ἰουδαῖοι" οὐ δύναμαι 

γὰρ ἐγὼ ἀναβλέψαι εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀγίου πρωτομάρτυρος [ρ᾿ Ξε δῶκε Ι 
Ὧι. 5,»ρ γόν . Ν . λ ᾿ .“" - ΩΣ ἀγὼν » ’ ὶ 

Στεφάνου" ὃ γὰρ χαραχτὴρ αὐτοῦ βασιλιχὸς χαὶ τὸ πρόσωπον 

αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος. “ὥσπερ οὖν οὐχ ἔστιν ἀτενίσαι εἰς τὸν ἥλιον 

χαὶ χαταμαϑεῖν τὸν γαραχτῇρα αὐτοῦ, οὕτως χαὶ ἐγὼ οὐ δύναμαι 

ἀπιδεῖν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου" ὅτε 

Ἰὰρ ἀπεστάλη Στέφανος ὑπὸ τοῦ χαϑαροῦ χαὶ ἀμιάντου Χριστοῦ 

λάμπων ἐν τῷ χόσμῳ, τὸ λαμπρὸν ἀπειχόνισμα τοῦ μεγάλου Θεοῦ, 

τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον ἢ πόλις ἐδόξαζεν χαὶ ἔχαιρεν ἐπὶ τῷ ' χ : 
λειψάνῳ τοῦ πρωτομάρτυρος Στεφάνου, ὁ δὲ βασιλεὺς Κωνσταυ- 

τῖνος εἰς τὸν χύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ἐπίστευσεν. Ὁ δὲ ἅγιος 

Στέφανος. οὐράνιον δῶρον χαὶ χτῆμα ὀχυρὸν χαὶ φῶς ἀδιαί- 

ρέτον χαὶ ἀνθρώποις ἴασις χαὶ πλεόντων λιμὴν χαὶ ἁλιεὺς ὧν 

τῶν πενήτων, προρρίπτων ἰχϑύας ὁ [παρὰ] τοῦ μεγάλου βασι- 

λέως σὺν γαρᾷ αἰτούμενος δοϑῆναι παράδεισον, Στέφανος ὁ τῶν 

λίϑων καταφρονήσας χαὶ γένος ἐπουρανίων ᾿Αγγέλων ἀγαπήσας 

καὶ ὑπὸ χυμάτων μὴ βυϑισϑείς, ὁ ἐν γῇ διατρίβων χαὶ ἐν οὐρα- 

νοῖς πολίτης χαὶ πρὸς τὸν δεσπότην χύριον Ἰησοῦν Χριστὸν παρι- 

στάμενος χαὶ μετὰ ᾿Αγγέλων ἀγαλλιώμενος, ἄνοιξο)υ τοὺς ὀφρϑαλ- 

μούς σου, ἀστὴρ ἡλίου φαεινότερος λάμπων ἐπὶ γῆς ! Πρωτο- 

μάρτυς Στέφανε, φύλασσέ σοῦ τοὺς πολίτας. μὴ ἐάσῃς τὸν χαχο- 

σύμβουλον Διάβολον ἐγγίσαι τινὶ ἀνϑρώπῳ, ἀλλὰ φεύξεται ἀπ᾽ 

αὐτοῦ τῇ δυνάμει τοῦ ἁγίου λειψάνου σου. Στέφανος ὑπὲρ Θεοῦ 

ἀγωνιζόμενος εἷὸεν τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους χαὶ τὸν χύριον 

Σαβαὼϑ χαϑήμενον ἐπὶ ϑρόνου Χερουβὶμ χαὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀν- 

ϑρώπου ἑστῶτα ἐχ δεξιῶν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ" ὅϑεν ἀναδρα- 

μὼν Στέφανος πρὸς [τὸν] χύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ἔλαβεν τὸν 

στέφανον, τὸν διὰ ποιχίάων μαργαριτῶν πεπλεγμένον’ τοῦτον τὸν 

στέφανον πολλοὶ ἐπόϑησαν ἅγιοι, ἐπειδὴ αὐτὸς στρατηλάτης ἐγέ- 

νετο τοῦ μεγάλου βασιλέως. “Οϑεν αἰτούμενος εἰρήνην τῷ χόσμῳ 

8 χὠὺ, ἀφιδεῖν. --- 26,28 Πράᾶξ. ζ΄, 8ὅ, ὅθ. 



ἀπο ΤΡ, ἢ, ὐξῖξς 

τοὺς πολεμίους πράυνον, τοῖς πολεμουμένοις βοηϑῶν, τοὺς ἁλ'εῖς 

ἰχϑύων χορτάζων, τὸν χαρπὸν τῆς γῆς πληϑύνων, τοὺς ἀρρώστους 

ἰώμενος, τοὺ; δαιμονιζομένους χαϑαρίζων. τοῖς τυφλοῖς τὸ βλέ- 

πεῖν χαριζόμενος, τοὺς παραλυτιχοὺς ἀνορϑῶν, τῶν χηρῶν φρον- 

τίζων, τὰ νήπια τοῦ λαοῦ αὔξων τῇ πίστει, τὸν γάμον στεφανῶν, 
ς , Ύ ’ Δ . 4. , Α ’ 3. δ 
τι μέγας εἰ, Κύριε, χαὶ φοβερὸς ἐπὶ πάντα τὸν λαόν σου" αὐτὸς 
ΔΙ Ύ τῶν ὩΣ ᾿ λ : “Κύ ᾿ , ΡΝ 9 “« ᾿ Θ γὰρ εἶπεν χαὶ παρεχάλεσεν᾽ “Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρ- 
᾿ ω 93 , κ᾿ ΄Ν ῃ : μ ᾽ - 

τίαν ταύτην ᾿, Βλέπετε οὖν, ἀδελφοί, μὴ χαταφρρονήσωμεν αὐτοῦ, 

ἀλλὰ φυλάξωμεν τὰς παραγγελίας τοῦ δεσπότου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, τοῦ ῥυομένον ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ σχότους χαὶ χαλοῦντος 

ἡμᾶς εἰς τὴν ἐπουράνιον αὑτοῦ βασιλείαν, ὅτι αὐτοῦ ἐστιν ἢ δόξα 

[χαὶ τὸ] χράτος, τοῦ πατρὸς χαὶ τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου πνεύ- 

ματος, νῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν", 

6 Ψαλμ. πη, 7. -- 7 Πράξ. ζ΄, 60. 
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ΛΟΓῸΣ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΜΑ ΚΑΙ ΊΣΤΟΡΙΚΟΣ 

περὶ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐλεύσεως τοῦ τιμίου λειψάνου 

τοῦ ἐν ἁγίοις πρωτομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ χαὶ ἀρχιδιαχόνου 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ͂. 

(Ὁοά. 7, 8. ΧΙ. τηοπδβίουι! Κοσινίτζης,͵ ἢ. 863.47) 1. ᾿ μ“ς 

1. Ὁ χύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὃ σωτὴρ “πάντων τῶν 

ἐλπιζόντων ἐπ᾽ αὐτόν", ἕν ἔργον ϑέμενος τῆς αὑτοῦ πρὸς ἡμᾶς 

διὰ σώματος ἐπιφανείας, τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν, οὐ δι᾽ ἑαυτοῦ 

μόνον, ἀλλὰ χαὶ διὰ μυρίων ὅσων ἁγίων χαὶ ἱποιχίλων τρόπων 

τὸν οἰχεῖον συντελεῖ σχοπόν: πρῶτος γὰρ αὐτὸς ἀρχὴ χαὶ ῥίζα 

τῆς περὶ ἡμᾶς ἀγαθότητος γεγονώς, χαὶ λόγοις ϑείοις χαὶ ἔργοις 

αὐτὸς τὸ ὄντως “σωτήριον τοῦ Θεοῦ" γνωρισϑείς, εἶτα τῷ σταυρῷ 
“- Ἁ ρ , 9 ’ ᾿ “ ᾿ Α ς “ὦ 

τοῦ χόσμου τὴν ἁμαρτίαν ἀνενεγχών, χαὶ τῷ ϑανάτῳ μὲν αὑτοῦ 
ὙΨΑΙ ᾿ς τι τάς “0 “9 ἢ Ν ; ὩΣ τὸν ϑάνατον εὐχαταφρόνητον τεϑειχώς, τῇ ἀναστάσει δὲ τὴν ἀνά 

στασιν δεδωρημένος, χαὶ τέλος τὴν πρὸς Θεὸν ἄνοδον διὰ τῆς 

οἰχείας ἡμῖν ἐγχαινίσας ἀναβάσεως, οὐ μέχρι τούτων ἵστησι τὰ 

1 Οὗτος ὁ λύγος ἔν τισιν ἀντιγράφοις ἐπιγέγραπται Νικχήτα τῷ Παφλαγόνι [Ὁ Δ.8]. 

οοἀ. ΒαρΊοριδρΒογαπὶ σΥδθοογαπι Ὀ10]. ΝΟ η8}15 ῬΑΥΪΒ 6818. ΒσυχΟ]] 18 1896, σ. 832 

χαὶ 820" διὸ χαὶ οὕτω λατινιστὶ κατεχωρίσϑη ἐν τῷ ς΄ τόμῳ (ια΄ αὐγ.} τῶν ὑπὸ 

Λιπομάννου συνηϑροισμένων βίων ἀγίων' φέρεται δὲ χαὶ ἐπ᾽ ὀνόματι Μιχαὴλ τοῦ 

Ψελλοῦ [1,.. ΑἸ]Δ 1 ἀ6 ϑυπιθομὺπι ΒοΥρ 8 ἀἰϊαίγιθα. Ῥατγ8118 1604, σ. 102]. ἀλλ᾽ 

ἐν ἑτέροις τισὶν ἀντιγράφοις, ὡς ἐν τῷ Ττ-ῳ χώδιχι τῆς μονῆς Κοσινίτζης χαὶ ἐν ἑτέρῳ 

τινὶ τῆς βιενναίας βιβλιοϑήχκης [δι 66} Πἰθαν 111, 1679, σ. 101], εὐρίσχεται παν- 

τάπασιν ἀνώνυμος. 

12 Ψαλμ. ιζ΄, 80. --- 7 σωτήριον τοῦ Θεοῦ] ΔΛουχὰ γ΄, 6. ἘΠῚ τὸ 



ΞΡ Ἐν 

τῆς εὐεργεσίας" τὸ σύνϑρονον δὲ πνεῦμα τοῖς μαϑηταῖς ἐν εἴδει 

πυρίνων χαταπέμψας γλωσσῶν χαὶ πλήρεις αὐτοὺς ἐν αὐτῷ σοφίας 

χαὶ χάριτος τετελεχώς, εἰς τὸν ὅλον ἀποστέλλει χόσμον, τῶν ἔργων 

αὐτοῦ χαὶ λόγων τὸ ὑστέρημα ἀναπληροῦντας, χαὶ ὑπὲρ αὐτοῦ 

μὲν πρεσβεύοντας, ποιχίλοις δὲ τρόποις σοτίας χαὶ δυνάμεως χαταλ- 

λάσσοντας τῷ Θεῷ. Τούτων εἷς χαὶ ὁ τρισμαχάριος Στέφανος ἦν, 

Στέφανος ὁ πλήρης πνεύματος ἁγίου χαὶ χάριτος χαὶ δυνάμεως 

διὰ τοῦ ἄγίου πνεύματος μαρτυρούμενος, ὁ ἐν τοῖς ἀποστόλοις 

ἀπόστολος καὶ ἐν προφήταις προφήτης χαὶ διδάσχαλος ἐν διδα- 

σχάλοις, ὁ πρῶτος ἐν διαχόνοις, ὡς τῆς ἀποστολιχῆς ἀχροϑίνιον 

ἐχλογῆς᾽ πρῶτος ἐν ἀϑλοφόροις, ὡς πρῶτος τῆς μαρτυριχῇῆς ἀγω- 

νίας σταδιοδρόμος χαὶ πρῶτος τὸ ποτήριον τοῦ πάϑους πιὼν τοῦ 

Χριστοῦ χαὶ ὁδὸν μαρτυρίου τοῖς ὅλοις ἁγίοις ὑποδείξας χαὶ τοῖς 

ἑπομένοις αὐτῷ πᾶσι τὸν ἄβατον βατὸν χκατασχευασάμενος. 

9. Οὗτος ὁ περιώνυμος στέφανος τῆς ἐχχλησίας ---“καλὸν γὰρ 

τῆς αὐτοῦ χοιμήσεως πρότερον ἐπιμνησϑέντας χαὶ βραχέα τοῖς περὶ 

αὐτοῦ διηγήμασι χαταυγασϑέντας, οὕτω χαϑ᾽ ὁδὸν χαὶ τάξιν ἐπὶ 

τὴν τῶν τιμίων αὐτοῦ λειψάνων φανέρωσιν τὸν λόγον μεταγα- 

γεῖν----, οὗτος τοίνυν τοῦ ϑεαρχιχοῦ πνεύματος, ὥσπερ ἐπὶ τοὺς 

ἀποστόλους πάντας, οὕτω χαὶ ἐπ αὐτὸν ἄνωϑεν ἐληλυϑότος χαὶ 

τὴν μαχαρίαν ψυχὴν πεπληρωχότος, ἐμφύτῳ τινὶ ζήλου ϑερμό- 

τητι χαὶ ἀγάπης ϑείας ὑπερβολῇ χαταφλεγόμενος, πάντων μᾶλλον 

τῶν κατ᾽’ αὐτὸν ἁγίων ὑπὲρ τῆς τοῦ Ἰησοῦ δόξης ὡρᾶτο ζηλοτυ- 

πῶν. “Οϑεν “Ἑλλησι διαχατηλέγχετο, Ἰουδαίοις συνεπλέκετο, χαὶ 

πάσαις ἐμπίπτων αἱρέσεσι χατ᾽ αὐτοῦ συρρηγνυμέναις λαμπρὸν ὅτι 

μάλιστα χατὰ πάντων τρόπαιον ἀνίστη" χαὶ χαϑάπερ τις ἄμαχος 

ἀριστεὺς μεταξὺ φάλαγγος περιειλημμένος πολεμιχῆς, οὐ τῷ πλή- 

ὃει τῶν περιστοιχούντων αὐτὸν ὡραχιᾷ, οὐ πρὸς τοὺς πόνους ἀνάν- 

ὃρως μαλαχίζεται, οὐδ᾽ αὖ γε τὰ ὅπλα. ῥίψας τὸν νῶτον τοῖς παί- 

οὐσιν ἀγεννῶς χαταπροδίδωσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν οἷός τε ἡ καὶ ξίφει 

χαὶ δόρατι χρώμενος οὐχ ἀνίησι τοὺς αὐτῷ προσπίπτοντας ἀναιρῶν, 
᾿ “4 πρὶν ἣ παντὸς εἴξαντος δυσμενοῦς τοῖς οἰχείοις ἐχεῖνος τροπαιο- 

10 χωδ, ἀχροϑή νιον. 
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φόρος ἀποχαταστῇ;---οὕτω χαὶ ὁ τρισαρ!στεὺς οὐτος Στέφανος οὐχ 

Ἑλλήνων μόνον͵ ἀλλὰ χαὶ ᾿Ιουϑδαίων χαὶ πάσης τοῦ Διαβόλου τῆς 

συμμορίας μέσον ἐναπειλημμένος, τοὺς μὲν πνευματοχινήτῳ γλώσσῃ 

χαὶ ταῖς δι αὐτῆς ἀφιεμέναις τῶν ϑείων λογίων βολίσι χατετόύξε"εν, 

τοὺς δὲ ταῖς παραινέσεσιν ἠμύνετο χαὶ ταῖς προσευχαῖς οὐχ ὑπὸ τοῦ 

χαχοῦ νιχώμενος, ἀλλὰ νιχῶν ἐν τῷ ἀγαϑῷ τὸ χαχόν. ἮΝν τοίνυν 

ὁρᾶν ἔχεῖ Λιβερτίνους χαὶ ᾿Αλεξανδρεῖς, ᾿Ασιανοὺς τε χαὶ [Κίλιχας 

χαὶ Κυρηναίους, φονιχοὺς μὲν τὴν πρόϑεσιν, φονιχωτέρους δὲ τὴν 

ὀρμήν, καὶ ϑρασύτατα μὲν τῷ τῆς ἀληϑείας χήρυχι συρρηγνυμέ- 

νους χαὶ χατὰ τῆς ἐν τῷ Στεφάνῳ πίστεως μηχανωμένους, ἄρδην 

ὃξ πάντας τῷ αὐτοῦ λόγῳ χαταρρηγνυμένους καὶ συγχονομένους᾽ 

“οὐ γὰρ ἴσχυον", φησίν, “ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ χαὶ τῷ πνεύματι. 

ᾧ ἐλάλε:". ᾿Επειδὴ οὖν οὕτω χατ᾽ ἄχρας ἑαυτοὺς ἑώρων ἡττωμέ- 

νους, τὴν ϑεομάχον λοιπὸν ἐξουσίαν ἐπίχουρον ἐπιχαλοῦνται, χαὶ 

τοῦτον ἐξαίφνης ἁρπάσαντες τῷ συνεδρίῳ παρεστήσαντο, ἔγχλησιν 

μὲν οὐδεμίαν ἀξιόλογον ἐπάγοντες. ὅτι δέ, φασίν, Ἰησοῦν τὸν Να- 

ζωραῖον χαταλύσειν τὸν τόπον τοῦτον χαὶ τὰ ἔϑη Μωσέως ἜΡΟΞΙ: 

ρήχει, ἔνοχον εἶναι ϑανάτου διετείνοντο. Ὃ δὲ πραύτητι μὲν τὴν 

φονῶσαν ἀναχόπτων ὁρμήν, γαληναίῳ δὲ ἥϑει χαὶ ἐπιειχεῖ τὴν 
} 4 ταραχώδη λύτταν τῆς αὐτῶν ἐπέχων ψυχῆς, χαὶ ἀγγελιχῷ μὲν 

προσώπῳ τὸ δαιμονιῶδες χαταισχύνων, λόγῳ δὲ ϑείῳ τὴν ἀλογι- 

στίαν ἀνατρέπων, ἱστορίας ὑπομιμνήσχει πατριαρχῶν τε χαὶ προ- 

φητῶν, οἷς ἐνόμιζον τίϑεσϑαι, τούς τε βίους εἰς μέσον παράτγε: 

χαὶ ταῖς αὐτῶν μαρτυρίαις τὴν ἀμφισβητουμένην ἀλήϑειαν πιστοῦ- 

ται οἱ δέ, χαϑάπερ ἀσπίς, τὰ ὦτα συνέχοντες οὐδεμίαν τῇ ἀλη- 

ϑείᾳ πάροδον ἐπὶ τὴν οἰχείαν ἐδίδουν ψυχήν, τοῦτό γε διχαίως 

μόνον. οὐ γὰρ ἣν ἀξία ψυχὴ βέβηλος οὐρανίων χαταχροᾶσϑαι 

λόγων, οὐδὲ νοῦς πάϑεσι παντοίοις διεφϑορὼς μυστήρια χαταδέ- 

χεσϑαι Θεοῦ. Καὶ ὃ μὲν πατέρας αὐτοὺς ἑαυτοῦ προσηγόρευε χαὶ 

ἀδελφούς, οἱ δὲ διεπρίοντο ταῖς ἑαυτῶν χαρδίαις ἐπ᾽ αὐτῷ χἀχεῖ- 

γος μὲν τῆς ἄνω δόξης, ἧς διανοιγομένων αὐτῷ τῶν οὐρανῶν 
"» χατηξιοῦτο, ὅσον ἣν ἐπ᾽ αὐτῷ ποιούμενος χοινωνοὺς “ Ἰδού". 

12 Πράξ. ς΄, 10. 



φησί, “εωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγότας χαὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 

ἐχ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ Θεοῦ οἱ ὃὲ χαρδίᾳ τοῦτον λυττώσῃ χαὶ 

χειρὶ φονώσῃ διαχειριζόμενοι ταῖς τῶν λίϑων νιφάσι κατεχώννυον, 

χαὶ οὕτως ὁ μέγας τῆς ἀληδείας πρωταγωνιστὴς τῇ πρὸς τὸν 
᾿) Ρ μ » »ἤἢἅ “- 4 4 -ὦν᾽ ἀγωνοθέτην μιμῆσε! χαὶ διδάσχαλον τοῖς εἰς αὐτὸν πλημμελοῦσι 

τὴν ἄφεσιν ἐξαιτησάμενος πρὸς τὸν ἐν αὐτῷ δοξαζόμενον χαὶ τῷ 
αν 4 πνεύματι ϑεωρούμενον ἀνέστη. Οἴα δὲ χόσμος τῷ ὄντι βασιλιχός, 

οἷα διάδημα χάλλους τῇ πίστει μὲν ὡς χρυσῷ, ὡς μαργαρίταις 

ὁξ ταῖς ϑεολογίαις χαλλωπιζόμενος, χαὶ ὡς λίϑοις μὲν τιμίοις τοῖς 

χατ᾽ αὐτοῦ βαλλομένοις συνυφαινόμενος, ὡς ἁλουργίδι δὲ τῷ οἰχείῳ 

περιανϑιζόμενος αἵματι, εἰς χεῖρας τῷ τῶν οὐρανῶν ἀπὸ τῆς γῆς 

ἀναδίδοται βασιλεῖ, πᾶσι δὲ τοῖς εἰς οὐρανὸν ἐξ ἐχείνου δι᾽ ἀϑλή- 

σεως ἀναγομένοις οὕτω στέφανος δόξης χαὶ γίνεται καὶ δείχνυται᾽" 

ὃ Διάβολος δὲ διὰ πάντων, ὧν χατ᾽ αὐτοῦ χεχίνηχεν, ἡττηϑεὶς 

χαὶ τῆς ἐν αὐτῷ πίστεως χαὶ δυνάμεως ἀποχρουσϑεὶς ὥχετο. 

8. Ἡμᾶς δὲ λοιπὸν ὁ λόγος ἐπὶ τὴν ἱστορίαν χαλεῖ χαὶ τὴν 

τῶν ἱερῶν λειψάνων ἀνεύρεσι") χαὶ μετὰ πλείστην χρόνων περίοδον 

πρὸς τὴν Βασιλίδα τῶν πόλεων ἐξ Ἱεροσολύμων ἀναχομιδήν. 

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐξαίσιον ἐχεῖνο πτῶμα διὰ τῆς νομισϑείσης αὑτοῦ 

πτώσεως ὁ ϑεῖος πρωτόμαρτυς τὸν ἀντίπαλον χαταβαλὼν τὸν γλυ- 

χὺν χαὶ μαχάριον ὕπνον ἀπεπαύσατο, συγχομίζουσι μὲν τὸ ἱερὸν 

ἐχεῖνο σχῆνος χαὶ τίμιον ἄνδρες εὐλαβεῖς χηδεύοντες εὐλαβῶς, καὶ 

δὴ γλωσσόχομον ἐχ περσέας ---εἴἶδος δὲ τοῦτο ξύλου----τεχτηνά- 

μββνοι χαὶ ἐν αὐτῷ χατασφαλισάμενοι, τότε μὲν εὐϑὺς ἐχ πλα- 

γίων αὐτὸ χατέϑεντο τοῦ ναοῦ: ἀνὴρ δέ τις ἐπίσημος τῷ ἐἔῦνει, 

τὸ γένος οὐχ ἀγενής, τὴν παιδείαν λόγιος χαὶ τῶν νόμων διδά- 

σχαλος ἀχριβῆς, ὄνομα Ταμαλιήλ, οὗ καὶ ὁ ϑεῖος ἐν ταῖς Πρά- 

ξεσι τῶν ᾿Αποστόλων ἐμνήσϑη Λουχᾶς͵----οὗτος γνωστὸς ὧν τῷ 

μαχαρίῳ Στοράνῳ χαὶ τοῦ ἀνδρὸς ἐπιστάμενος τὴν ἀρετήν, προσ- 

πίπτει τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν ἐξαιτούμενος τὸ σῶμα λαβεῖν χαὶ 

πρὸς τὴν αὑτοῦ χώμην, ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ οὖσαν, ἀπαγαγεῖν καὶ 

πρὸς τῷ ἰδίῳ αὑτοῦ χαινῷ μνημείῳ χαταϑῆναι παραχαλεῖ. Οὐχ 

1 Πράξ, ζ΄, δ6. --- 28 Πράξ. ε΄, 84 χέ. 
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. ᾿ Ἁ ᾿ “ μ 9 “ 4." 4 , 
ἀντέτειναν πρὸς τὴν αἴτησιν οἱ ϑεολόγοι: ἐχεῖ ὃξὲ αὐτὸν οἱ ἀπό- 

στολοι μετὰ τοῦ πλήϑους τῶν πιστῶν ἐν ψαλμοῖς χαὶ ὕμνοις ἐξ 
Ἷ λύ «' ὶ 4 ὶ ᾿ς λ ’ ᾿Σ 

ἐροσολύμων μεταφέροντες χαὶ ἐπὶ τεσσαράχοντα ὅλαις ἡμέρα'ς 

χοπετὸν μέγαν ἐνστησάμενοι κατέϑαψαν. Τούτων οὕτω γενομένων, 

εὐθὺς καὶ Νιχόδημος, ἀνεψιὸς ὧν τοῦ Γαμαλιήλ, οὗτος ἐχεῖνος ὁ 

πρότερον ἐλθὼν νυχτὸς πρὸς τὸν Ἰησοῦν χαὶ λογίων ἀχούσας 

Θεοῦ, ---τότε τοίνυν ὑπὸ τῆς χάριτος χατανυγεὶς προσπίπτει τῷ 

Πέτρῳ καὶ τοῖς ἀποστόλοις βαπτισϑῆναι καταξιῶν. ᾿Επειδὴ δὲ τῆς 
9 ’ »ῇ -Ὀ - μ ", “- ᾿ ρ “ 

οὐρανίας ἠξίωται δωρεᾶς ὁ ἄνϑρωπος, τοῦτο γνόντες ἢ τοῦ Δια- 
’ : ω 4 , } 9 εἴ Ρ βόλου συναγωγή. ἐσχέπτοντο μὲν χαὶ αὐτὸν ὥσπερ Στέφανον ἀνε- 

λεῖν, αἰδούμενοι ὃὲ τὸν Γαμαλιήλ, τέως μὲν ἐπεῖχον, μετὰ μιχρὸν 

δὲ τοῦτον ἀναϑεματίσαντες χαὶ πᾶσαν αὐτοῦ διαρπάσαντες τὴν 

ὕπαρξιν, χαὶ πληγὰς αὐτῷ βαρυτάτας ἐντεινάμενοι, ὑπερορίᾳ χατεδί- 

χασαν' ὃν χαὶ αὐτὸν ὁ χρηστὸς ἐχεῖνος ἀναλαβόμενος ἀνὴρ ἐπεμε- 

λεῖτο χαὶ ταῖς αὐτοῦ χρείαις ἐχ τῶν ἰδίων ἐχοινώνει, ἄχρις οὗ τελειω- 

ϑέντα ἐχόμενα τοῦ ϑείου χατέϑετο Στεφάνου. ᾿Επεὶ δὲ τοῖς ἔργοις 

τῆς πίστεως τὸν εἰρημένον Γαμαλιὴλ χαταχοσμούμενον οὐχ ἦν μὴ 

χατὰ τὴν πίστιν τελειοῦσϑαι, βραχὺς ἐν τῷ μέσῳ χρόνος καὶ αὐτὸς 

μετὰ τοῦ υἱοῦ ᾿Αβελβοὺς ---εἰχοσαέτης δὲ τότε τὴν ἡλιχίαν ἥν, 

ἀνὴρ μεγαλοφυΐα χαὶ συνέσει χαὶ τῇ τοῦ νόμου παιδείᾳ τὸν πατέρα 

διαμιλλώμενος" οὗτοι γοῦν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ τῆς ἁϑανασίας λουτροῦ 

διὰ τῶν ὑψηλῶν τοῦ Κυρίου χαταξιοῦνται μαϑητῶν" μετὰ ταῦτα τὸν 

διχαίοις ὀφειλόμενον ὕπνον εὐσεβῶς ἀναπαυσάμενοι, ἔγγιστα χαὶ 

αὐτοὶ πρὸς τοῖς λειψάνοις Στεφάνου χαὶ Νιχοδήμου χατετέϑησαν. 

4. Χρόνων οὖν πλείστων μετὰ τὴν αὐτῶν χοίμησιν παρῳχη- 
κι. κότων, χαὶ πολλῶν μὲν ἤδη τοῖς ἀϑλητιχοῖς ἀγῶσι τετελειωμέ- 

νων,. τῶν χατὰ τῆς πίστεως ὃ 0), σὴ παυσαμένων διωγμῶν, ἐπειδὴ 
Ω Ἁ Α ᾿ -. ΓΟ λ -ῳ ᾿ Ἁ “ γαλήνη τὴν ταραχὴν χαὶ ἕαρ ἤδη χαὶ ϑυμῆρες τὸν βαρὺν ἐχεῖνον 

χειμῶνα διεδέξατο, χαὶ πᾶσαι μὲν φυλαχαί, πάντα δὲ δεσμωτήρια 

χαὶ πᾶν χολαστήριον. ὄργανον ἀνεῖτο (ὅτε δὴ Κωνσταντῖνος μὲν. ὁ 

μέγας πρῶτος βασιλέων τὸν βασιλέα “τῶν ὅλων ἐπιγνοὺς εἰρήνης τε 

πρύτανις χαὶ ἐλευϑερίας τῷ λχῷ χαϑειστήχει τοῦ Χριστοῦ, οἱ 

82 κὠὸῦ, πρύτανης. 



τοῦ Χριστοῦ δὲ μετὰ παρρησίας τὸν οἰχεῖον δεσπότην χἀτὰ πᾶ- 

σαν ἐμεγάλυνον τὴν οἰχουμένην), τότε δὴ τότε χαὶ ὁ μέγας Στέ- 

φᾶνος διὰ τοῦ σεπτοῦ σώματος αὑτοῦ τὴν οἰχείαν λαμπρότερον 

ἀνίσχει δόξαν καὶ αὐτὸς οἷόν τι γέρας τῆς πίστεως ἢ ἁμάραντος 

στέφανος τῇ τε Βασιλίδι τῶν πόλεων χαὶ τοῖς πιστοῖς βασιλεῦσι 

παρὰ τῆς δεξιᾶς ἐχαρίσϑη Χριστοῦ. Ὁ δὲ τρόπος τῆς τοῦ λειψά-- 

νοῦ φανερώσεως οὗτος. Ἦν ἄνθρωπος χατὰ τὴν χώμην οἰχῶν 

ἐχείνην, ἐν ἢ ὁ πολύτιμος οὗτος χατεχέχρυπτο ϑησαυρός, πρεσβύ- 

τερος τὴν ἡλιχίαν, πρεσβύτερος τὸ ἀξίωμα, τὸ εἴδος αἰδέσιμος. 

τὸν βίον αἰδεσιμώτερος χαὶ σεμνότερος, τοὔνομα λΛουχιλλιανός. 

Τούτῳ οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ χαὶ δὶς καὶ τρὶς ὃ ϑεῖος πρώταϑλος ἐπι- 

φανεὶς ἑαυτὸν χαταδηλοῖ" ἔδοξε γάρ ποτε ὁ εὐλαβὴς ἐχεῖνος ἀνὴρ 

ὥρᾳ τρίτῃ νυχτερινῇ, Παρασχευὴ δὲ ἢ ἡμέρα ἦν, ὡς ἐν ἐχστάσει 

Ἱενόμενος ἐπιστάντα τινὰ χατιδεῖν ἄνδρα νεώτερον ἐν μεγέϑει 

περιχαλλῇ, τὴν χόμην μὲν εὐσταλῶς χαϑημένον, στολὴν ὃὲ λευ- 

χὴν ἠμφιεσμένον, ἐν Ἢ χαὶ γράμματα διὰ χρυσοῦ δέδειχτο τετυ- 

πωμένα, ἐν οἷς πρῶτον ἐφαίνετο τὸ σίγμα, πορφύρεον δὲ ἦν, χαὶ 

τῷ ἀνὸρὶ σανδάλια ἐπὶ τοὺς πόδας, χαὶ ταῦτα χρυσοῖς ἱμᾶσι χα- 

τεσφρηχωμένα᾽ χαὶ ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ χρυσῆν εἶδε τοῦτον χρατοῦντα 

βαχτηρίαν. Τοῦτον εἴδε τὸν τρόπον ἐπιστάντα χαὶ νύξαντα τῇ ῥά- 

βὸῳ τρίς, χαὶ τρίτον αὐτὸν ἤχουσεν ἐξ ὀνόματος χαλέσαντα, πρὸς 

ὃν ἔδοξεν αὐτὸς πυϑέσϑαι: “Τίς εἴ, χύρ!ε"; τὸν δὲ “ Ἔγώ εἰμι 

Στέφανος" εἰπεῖν, “ὁ πρῶτος τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἀνα- 

δησάμενος" ἀλλ᾽ ἄνελϑε τὸ τάχος εἰς Ἱερουσαλὴμ χαὶ τῷ ἐπισχό- 

πῳ τῆς πόλεως πρὸς ἡμᾶς παράγγειλον χατελϑεῖν χαὶ τὸν τάφον 

ἀνοῖξαι καὶ εὐωδιάσαι καὶ τὴν ἡμῶν ἄϑλησιν ἀναχηρῦξαι, ὅπως ὅὃο- 

ξασϑῇ πάλιν ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν χαὶ σπλαγχνισθεὶς ἵλεως γένηται 

ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ λαοῦ: ἠχρειῶσϑαι γὰρ τὸν τόπον χαὶ ̓  παρη- 

μελῆσϑαι, ἔνϑα τὰ ἡμέτερα σώματα χατάχειται ᾿. Τὸν δὲ πάλιν 

ὄναρ ἀνϑυπενεγχεῖν καὶ “Τίνες οὗτοι, χύριε, οἱ σὺν τῷ ὑμετέρῳ 

λειψάνῳ χατατεϑειμένοι"; ἀχοῦσαι δὲ παραχρῆμα παρ᾽ αὐτοῦ’ 

14 χῶδ. χαε᾽ ἰδεῖν |] μεγέθη. --- 16 χώμην. --α 80 ἀνϑ᾽ ὑπηνεγχεῖν. 
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“ Γαμαλιήλ᾽, φησίν͵ “ἐστὶν ὃ τὸν μέγαν ἀναϑρέψας ΠΙαῦλον, χαὶ 

᾿Αβελβοὺς ὁ τούτο" υἱός, χαὶ Νιχόδημος ὁ ἀνεψιός "" 

5, Ταῦτ᾽ οὖν ἐχεῖνον εἰπόντα τῶν ὄψεων αὐτίχα μεταστῆναι, 

εἰς ἑχυτὸν δὲ τὸν πρεσβύτερον γενόμενον -. ἐχϑαμβεῖσϑαι μὲν τὴν 

ὅρασιν. ὡς εἰχός, παρασιωπᾶν δὲ τὸ ῥῆμα τέως τοῦτο δ'ανοηϑεὶς 

χα ἑαυτόν, ὡς, εἰ ἄρα τὰ τῆς ὁράσεως αὐτῷ μὴ διέπταιστα!, χαὶ 

δευτέρας τάχα χαὶ τρίτης ἐμφανίσεως ἐπιτύχοι. Τοίνυν τῇ μετ᾽ 

αὐτὴν Παρασχευῇ, χατὰ τὴν αὐτὴν τῆς νυχτὸς ὥραν, ὁμοίῳ τῷ 

φησίν, “ἠμέλησας 

χαὶ οὐχ ἀνῆλϑες ἐξηγήσασθαι τῷ ἐπισχόπῳ τὰ ἐντεταλμένα σοι. 

35 σχήματι πάλιν ὁ ἅγιος ἐπιστάς, “να τί 

[ τὸν δὲ δόξαι πάλιν ἀποχρίνάσϑαι πρὸς τὴν πεῦσιν χαὶ εἰπεῖν 

“ Σύγγνωϑι, χύριε᾽ οὐ γάρ μοι ἐδόχει τοῦτο χρηματίζειν ἀρεστὸν 

ἐχ μιᾶς ὀπτασίας πᾶσαν τὴν πόλιν χαὶ τὴν ἐχχλησίαν ϑορυβεῖν, 

ἐπὶ δυσὶ δὲ χαὶ τρισὶ μάρτυσι πᾶν ῥῆμα σταϑήσεσϑαι χαὶ τῆς 
93 Γραφῆς λεγούσης ἀχούω", ἵῷς οὖν ταῦτα λέγειν ᾧετο, πρὸς τὸν 

φανέντα ὁρᾷ, τῆς ϑύρας ἐξιόντα χαὶ πάλιν εὐϑὺς ἐπανιόντα, καί γε 

τοιάδε λέγοντος ἔδοξεν ἀχοῦσαι" “Τί ὅτι", φησίν, “ἀμφέβαλες τῇ 

διανοίᾳ σου, ὡς εἴ γε ἄρα χαὶ εὕροιμι τοὺς τέσσαρας ὁμοῦ, πῶς 

ἂν ἀπὸ τῶν ἄλλων δυναίμην τὸ τοῦ Στεφάνου διαχρῖναι σῶμα; χαὶ 

γὰρ οὐ συγχεχυμένως, ὡς ὑπώπτευσας, τὰ λείψανα χατάχειται, 

ἕχαστον ὃξ τούτων ἰδίαν ἔχει ϑήηχην γράμμασι σεσημασμένην ". 

Ταῦτα εἶπεν εἶτα ἐξέτεινε τὴν χεῖρα χαὶ “Θές σου", φησί, 

“τὸν νοῦν, ὦ πρεσβύτερε, χαὶ ὅρα". Εὐϑὺς οὖν ὁρᾷ σχεύη τέσ- 

σαρα χαλάϑοις ἑοιχότα καὶ τῶν ἐχείνου χειρῶν ἐξηρτημένα, ὧν τὰ 

τρία μὲν χρυσᾶ, ἀργυροῦν δὲ διεφαίνετο τὸ ἕν, Οἱ μὲν οὖν δύο 

χρυσοῖ χάλαϑοι πλήρεις ῥόδων ὡρῶντο λευχῶν, οὃς διὰ τῆς ἀρ’- 

στερᾶς ἀνεῖχε χειρός ὁ τρίτος δὲ ῥόδων ὦπται μεστός, τρόπον 

αἵματος μεστός" τούτῳ τέταρτος ὁ ἀργυροῦς συνηρτημένος ὥσπερ 

δίδυμος ἐφαίνετο, πλήρης χαὶ αὐτὸς χρόχων εὐόσμων χαϑορώμε- 

γος. Τούτους δὲ τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἐξηρτημένους ἔχων “ἧὉρᾶς: 
{ -“ᾧἫ7ὦ “᾿ " ἰ ’ , ω ’ φ λ .«Ψ 93 -« ἔφη" “ταῦτά σοι σύμβολα τῶν ζητουμένων: ὁ μὲν τῶν ἐρυϑρῶν 

γέμων ῥόδων τὸ ἐμόν σο! σῶμα παραδείχνυσι μόνος γὰρ ἐχ τού- 

7,8 κὠὸ, μεταυτή »ν.--- 19. δυναίμιν. --- 20 ὑπόπτευσας. --- 26 πλήρηφ ᾧ. ὁρώντο. 



ἐπὶ τ Ἵν ,,..5. 

των ἐγὼ τῷ μαρτυριχῷ αἵματι τοῦ σώματος ἔβαψα τὴν στολήν᾽ 

ὁ τῶν λευχῶν ὃξ τό τε τοῦ Νιχοδήμου χαὶ τοῦ Γαμαλιὴλ δι᾽ 

αἰνίγματος ὑποδηλοῦσιν: ὁ ἀργυροῦς δὲ χάλαϑος εἰχόνα παραφαίνει 

ὕ ΑΙ ἧς, διὰ τοῦτο δειχνύμενος ἀργυροῦς, ὅτι χαϑαρὸς ὧν τοῦ ᾿Αβελβούς, διὸ δειχνύμ ροῦς, ὅ ϑαρὲ 

ἐχεῖνος τὴν σάρχα χαὶ ἀμίαντος ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ περιπολεῖ ᾿᾿ 

Διαστάσης δὲ χαὶ ταύτη: τῆς ὄψεως, ἀναστὰς ὁ ἄνϑρωπος, ἐξε- ι ) 

πλήττετο μὲν ἐφ᾽ οἷς ἑωράχει χαὶ διηπορεῖτο, ἐσίγησε δὲ ὅμως 

πάλιν. 

6. Πάλιν οὖν χατὰ τὴν ἐπιοῦσαν Παρασχευὴν τῷ ὁμοίῳ 

τρόπῳ παραστὰς ὁ τρισμαχαριώτατος Στέφανος, χαὶ σφοδροτέραις 

ἐπαπειλησάμενος παραγγελίαις, εἰς ἔχστασιν ἐνῆχε μείζω. Ὁρᾷ 
ς ς ςς ς μ,! . ΡΥ, ἰδεῖ ὶ . Ἵς λὺ ἀν ὀν γοῦν ἑαυτὸν ὁ πρεσβύτης ἁρπαζόμενον καὶ εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀνιόντα 

μετέωρον, χαὶ τὴν τοῦ λειψάνου φανέρωσιν τῷ ἐπισχόπῳ χαταγ- 
λλ 3 Τ᾿ ὶ "- Ε ΠΡΟ ΡΝ ᾿», δ. «ἘΣ γέλλοντα, παρ᾽ οὐ χαὶ τοιούτων χαταχούειν ἔδοξε φωνῶν ἰ 
.- 43 , «“«ὝΎὝὙ 9 ᾿ λ Α ω , " 2 Ν ταῦτα ᾿͵, φησίν, “ὦ ἀγαπητέ, χατὰ τοὺς ἡμετέρους χαιροὺς εὐδό- 

χησοὺ ὁ Θεὸς ἐχφάναι, ἐμὲ δεῖ λαβεῖν ἐχεῖθϑεν τὸν βοῦν τὸν 

ἄρρενα, τὸν ἀροτῆρα' χαὶ γὰρ ἣ πόλις ἡμῶν δι’ ἁμαξῶν ὑπηρε- 

τεῖται" λείπει δὲ βοῦς τῇ ἁμάξῃ τῇ μεγάλῃ, ὃν ἔ τρέφεσϑαι εἴται' λείπει δὲ βοῦς τῇ ἁμάξῃ τῇ μεγάλῃ, φὴς “τρευξ 
Α ’ , Ύ «-Ο 9 “ ᾿ , -ἮΛ ω 

παρὰ σοί. Δίχαιον οὖν μᾶλλον αὐτὸν ἔχειν τὴν πόλιν, σοὶ δὲ οἱ 

λοιποὶ δύο βόες χαὶ τὸ δαμάλιον ἀρχέσουσι πρὸς τὴν τοῦ κατὰ σὲ 

χωρίου ἐργασίαν". Ταῦτα χατ᾽ ἐχείνην τὴν ἔχστασιν ὁ Λουχιλλια- 

νὸς λέγειν τε χαὶ ἀχούειν ὑπελάμβανεν: οὐ μάτην, ὡς ἔοιχεν᾽ 

ἐδηλοῦτο δὲ διὰ τούτων, οἶμαι, τῶν μὲν ἄλλων ἣ ἐπὶ χώρας 

ἄφεσις, τοῦ ἱεροῦ δὲ Στεράνου ἢ πρὸς τὴν πόλιν ἀναχόμισις. 

Ἔστι δὲ τῷ ἀνδρὶ τῆς τοιαύτης ἐχστάσεως ἐπιχειμένης, ᾧετο τοῖς 

οἰχείοις ἐξ αὐτῆς ἀποχαϑίστασϑαι, ἀχούειν δὲ πάλιν πρὸς τοῦ ἀπο- 

χαϑιστῶντος, “Εἴ γε βούλει", λέγοντος “ τὸν ποϑούμενον εὑρεῖν, κατ᾽ 

ἐχεῖνον ζήτει τὸν τόπον. ὃν Σύροι μὲν Λαλαγαβραὰμ. καλοῦσιν, 

“Ἑλλὰς δὲ γλῶσσα τοῦτο χωρίον ἑρμηνεύει Θεοῦ, 

ἡ. Τροίτην δὲ ταύτην ὅρασιν ὁ εὐλαβὴς ἐχεῖνος πρεσβύτης β [ ἰ 
χρηματισϑείς, πυνϑάνεται μὲν ἐγερϑεὶς τὸ δηλωϑὲν αὐτῷ χωρίον, 
9 ᾿ δι ω ΄ῳ “ ΑΑΡΝ 2. ἐλθὼν δὲ χαὶ τὸν τόπον ἡσυχῇ χατασχεψάμενος, ἄνεισιν εἰς τὴν 

8 χῶδ, παραφένει. --- 11 παραγγελείαις. -- 28 ζητεῖ. 
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πόλιν εὐθύς, χαὶ τῷ ἀρχιερεῖ προσελϑών, Ἰωάννης δὲ τότε τῆς 

ἐχχλησίας Ἱεροσολύμων χαϑυηγεῖτο, τούς τε λόγους αὐτῷ πάντας 

χαὶ τοὺς τῶν ὀπτασιῶν τρόπους ἐξηγήσατο᾽ ὃ δὲ χαρᾶς ἀφάτου 

πλησϑεὶς χαὶ τῷ τῶν ϑαυμασίων εὐχαριστήσας Θεῷ προτρέπετα! 

χατὰ τὸν δηλωϑέντα διορῦξαι τόπον: “Ἐπειδὰν δέ", φησίν, 

“εὕρῃς, ἀχουστὸν ὅτι τάχιστα ποίησὸν ἡμῖν", Αὐτὸς δὲ τοὺς ἐπι- 

τηδείους πρὸς τὴν ὀρυγὴν λαβὼν πρόσεισι τῷ τόπῳ μετὰ σπουδῆς, 

χαὶ δὴ βουνάριόν τι περὶ τὸν χῶρον χατιδὼν ἀνεστώς, ἐχεῖ χατα- 

χεχῶσϑαι τὸν ζητούμενον ὑπέλαβε ϑησαυρόν. διὸ χαὶ τοῦτο 

διορύσσειν αὐτίχα βουλῆς γίνεται, Νύχτωρ δὲ αὐτῷ πάλιν ὁ ἅγιος 

ἐπιφανείς, “Μὴ βουληϑῇς", ἔφη, “᾿ἰχατὰ τὸν βουνὸν εἰς χενὸν 

χαμεῖν: οὗτος γὰρ εἰς μαρτύριον ἐτέϑη τοῦ ἐχεῖ συντελεσϑέντος ἐφ᾽ 

ἡμῖν χοπετοῦ: ἀπὸ τοῦ βουνοῦ δὲ πρὸς βορρᾶν ὡς ἀπὸ πηχῶν 

ἑβδομήχοντα πέντε τὸ ὄρυγμα ποιοῦ", Τὰ αὐτὰ δὲ καὶ διά τινος 

ἄλλου μονάζοντος σημαίνων ἐχώλυε τοῦ βουνοῦ τὴν ὀρυγήν᾽ ἀλλ᾽ 

ὅμως ἐχεῖνο!ι μὴ πεισθέντες, δύσπιστον γὰρ ἄνθρωπος, χαὶ μόλις 

ταῖς φωναῖς ἕωϑεν δὲ μέχρι τρίτης ὥρας διασχάψαντες χαὶ βαϑύ- 

ναντες ἐχεῖ, στήλην εὑρίσχουσιν λιϑίνην γράμμασι γεγραμμένην 

ἐβραϊχοῖς: ἦν δὲ τῶν γεγραμμένων ὁ νοῦς: “Τοῦτο τὸ χωρίον χο- 

πετὸς διχαίων χαὶ ἀγίων ϑρῆνος ὠνόμασται". ᾿Ἐχεῖθϑεν λοιπὸν 

ἀποστάντες πρὸς τὸν ὑποδεδειγμένον ἀφιχνοῦνται χῶρον, ὅπου ὃδὴ 

σύμμετρον ποιησάμενοι χαταγῇς ὀρυγὴν πάντα σαφῶς, χατὰ τὴν 

ὑποτανεῖσαν ὅρασιν, ἀνεῦρον χαὶ ὑπὸ γῆν χεχρυμμένον ἀνίσχει 

φωστήρ, χαὶ ὁ ποϑούμενος ἐχπέφανται θησαυρός. 

8. Ὁρῶνται γοῦν ϑῆχαι τέσσαρες, ἀλλήλων ἐγγὺς εὐϑημόνως 

χαταχείμεναι, ἑχάστῃ δὲ τίτλος ἐπιχείμενος Σύρων γράμμασι τὴν 

τοῦ ἔνδον ἐναποχειμένου προσηγορίαν χατεδήλου. ἼΑφνω δὲ σει- 

σμὸς γίνεται μέγας, ὥστε τὰ ϑεμέλια τρομᾶσαι τῆς γῆς ἀναχεχί- 

νηται δὲ χαὶ οἷον ἀνέϑαλε τοῦ πρωτομάρτυρος ἢ σορός, ναὶ μὴν 

χαὶ εὐωδία ὑπερφυῶς ἡδεῖα πληϑυνϑεῖσα μιχροῦ δεῖν τοὺς πα- 

ρόντας χατεχοίμιζε. φωναὶ δὲ ϑεῖα: οὐρανόϑεν ῥηγνύμεναι, ᾿Αγγέ- 

λων Θεοῦ δηλαδή, “Δόξα ἐν ὑψίστοις" βοώντων “Θεῷ χαὶ ἐπὶ 

82 Λουχὰ β΄, 14. 
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γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοχία ᾿, εἰς δέχατον ἐξηχούοντο ση- 

μεῖον. χαὶ οὐ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ χαὶ ϑεραπεῖαι παραυτὰ πλεῖσται 

τοῖς ὑπὸ ποιχίλων παϑῶν ὀχλουμένοις ἐνεργούμεναι τὴν μεγάλην 

περὶ ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ χηδεμονίαν χαὶ τὴν τοῦ πρωτομάρτυρος χάριν 

ἐχήρυττον σαφέστατα. 

9, Αὐτίχα τοίνυν ὃ τῶν Ἱεροσολύμων ἱεράρχης ἅμα δυσὶν 

ἄλλοις παρατυχοῦσιν ἐπισχόποις χαὶ τῷ χλήρῳ παντὶ παραγενό- 

ἐβενος, χαὶ πᾶν δὲ τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν ἐν εὐφροσύνῃ χαὶ 

χαρᾷ συνδραμόντες πνευματιχῇ, χαὶ τὸ σεπτὸν ἐχεῖνο χαὶ ἅγιον 

σῶμα προσχυνήσαντες, χαὶ μετὰ φώτων χαὶ ὕμνων χαὶ ϑυμιαμά- 

τῶν χαὶ τῆς πρεπούσης δοξολογίας καὶ φαιδρότητος εἰς τὴν ἁγίαν 

ἀγαγόντες πόλιν, τέως μὲν εἰς τὴν ἁγίαν αὐτὸ χατέϑεντο Σιὼν 

[καὶ] ναὸς τῷ ἁγίῳ σεβάσμιος χατὰ τὴν πόλιν αὐτὴν οἰχοδομεῖται. 

ὃ δὲ ὠχοδομηχὼς ᾿Αλέξανδρος ἐκεῖνος ὁ συγχλητιχὸς ἦν, ὃς πολλὰ 

τοῦ ἀρχιερέως δεηϑεὶς ἐν αὐτῷ τὸ τίμιον λείψανον μετὰ πάσης 

μετέϑηχε σεβασμιότητος. Οὔπω πλείους ἢ πέντε μετ’ ἐχείνην 

διῆλθον τὴν μετάϑεσιν ἐνιαυτοί, χαὶ αὐτὸς ἀρρωστήσας τὴν ἐπὶ 

ϑανάτῳ χαὶ γλωσσόχομον μὲν ἑαυτῷ περσένον τῷ τοῦ ἁγίου 

παρόμοιον χατασχευασάμενος, ἔγγιστα δὲ τούτου χατατεϑῆναι διαϑέ- 

μενος, χεχοίμηται. 

10. Τούτων οὕτω γενομένων, μετὰ χρόνους ὀχτὼ τῆς ᾿Αλε- 

Ξάνδρου τελευτῆς ἢ αὐτοῦ γαμετή, διά τε τὸν αὐτῆς πλοῦτον χαὶ 

τὴν ὥραν τοῦ σώματος πρὸς γάμον αὖϑις ἐλϑεῖν ὑπὸ πολλῶν ἔνο- 

χλουμένη, ἵνα μὴ τοῦτο πρᾶξαι χκαταναγχασϑῇ, βουλὴν βουλεύεται 

τὸ σῶμα μὲν τοῦ ἀνδρὸς αὑτῆς ἀναλαβεῖν, πρὸς τὸν πατέρα δὲ χαὶ 

τὴν οἰχείαν πόλιν Κὶωνσταντινούπολιν ἀναδραμεῖν. Κυρίλλου δὲ τότε 

τοῦ ἐν ἁγίοις τὸν ϑρόνον διέποντος τῶν Ἱεροσολύμων, προσελϑοῦσα 

Ἰουλιανὴ---τοῦτο γὰρ ὄνομα τῇ γυναιχί---παρητεῖτο τοῦ ἀνδρὸς τὸ 

σχῆνος λαβεῖν χαὶ πρὸς τοὺς οἰχείους ἐπανελϑεῖν: αὐτοῦ δὲ τοῦτο 

μὴ ἐπιτρέποντος ποιεῖν, γράμμασι μὲν ἐχείνη τὴν αὑτῆς γνώμην 

διασημαίνει τῷ πατρί, σάχραν δὲ ἐξαιτεῖται βασιλικήν, ὥστε ἀνυ- 

περϑέτως τὸ λείψανον ταύτῃ δυϑῆναι τοῦ ἀνδρός. Γενομένου οὖν 

τούτου χαὶ τοῦ Κυρίλλου πρὸς τὴν δεσποτιχὴν χέλευσιν ἀντειπεῖν 
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7 6 Ἁ 
" οὐ δυναμένου, πράως οὑτωσὶ χαὶ ἡπίως ὁ πατριάρχης αὐτὴν 

«"ν 

προσχαλούμενος, “Πῶς, φησίν, “ὦ γύναι, τὸ τοῦ ἀνὸρὸς λείφα- 

νο) αἰτεῖς λαβεῖν: ἣ οὐχ οἶδας, ὡς ὁμοῦ τῷ ἁγίῳ χατατέϑειται 

Στεφάνῳ χἀὶ τὸ σχεῦος ὅμοιον, ὡς χαὶ ἡμᾶς ἀγνοεῖν ὁποῖόν ἐστι 

τὸ ζητούμενον παρὰ σοῦ ":---“᾿Αλλ᾽ ἐγώ, ", φησίν, “ ὦ δέσποτα, τὸ 

τοῦ ἀνδρὸς αὐτὴ χατασχευασαμένη, ἀχριβῶς οἷὸα χαὶ μόνον, εἰ ἐπιτρέ- 

Ψψειας, τὸ οἰχεῖον παρεύσομα! λαβοῦσα .---- Καὶ εἴπερ σαφῶς οἷδας", 

εἶπεν αὖϑις ἐχεῖνος, “εἰσελϑοῦσα ἄρον τὸ σὸν χαὶ ἴϑ: εἰς εἰρήνην ἢ. 

11. Εὐθέως οὖν αὐτῇ τῆς χαταϑέσεως διανοιγείσης. ϑείᾳ τινὶ 
’ “- 9 ’ , .« . ὅς ΝΛ δ: Ι 

προνοίᾳ περιπλανηϑεῖσα Ἰουλιανή, τὸ τοῦ ἀνδρὸς ἀφεῖσα γλωσσό- 

χομον, τῷ τοῦ ἁγίου στροῦρότερον περιεπλέχετο χαὶ γοερὰς ἠφίει 

φωνάς, καὶ δαχρύων προέχεε πηγάς, τοῦτο εἶναι τὸ ζητούμενον, 

τοῦτο τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς χαϑεστάναι τὸ σχήνωμα λαμπραῖς διισχυρι- 

ζομένη φωναῖς, ᾿Αὐείας τοίνυν ἐνδοϑείσης αὐτῇ, ἀνέλαβε τοῦτο 

προϑυμία πολλῇ. Εὐθὺς οὖν παρασχεη)ασαμένη, εἶτα τῷ ἀρχιερεῖ ὥριο αν δι ωὰ᾿. παρ ΕΥ γε στ  ἼΧΙΕΡ 
χαὶ πᾶσι συνταξαμένη τοῖς γνωστοῖς, εἴχετο πάνυ γαίρουσα τῆς 

ὁδοῦ. Ἢ μὲν οὖν εἰς τὸ οἰχεῖον αὑτῆς ἐχάϑητο βαστέρνιον, τὸ 

ἱδρὸν δὲ λείψανον ἐν λεχτιχίῳ ἐφ᾽ ἡμιόνου χαταϑεῖσα, καὶ τοὺς 
΄«" 
Ι 
Ψ 

ΡΞΞΙ ε ον “Ὁ δέ ὡ Ἃ ἊΝ απ ὃἣ Ρ μὶ 

παῖδας αὑτῆς ἔμπροσθέν τε χαὶ ὄπισϑεν ἕπεσϑαι συντάξασα, οὕτω 

τὴν ὁδοιπορίαν εὐθύμως ἄγαν ἐποιεῖτο, ᾿Αλλὰ τίς ἂν ἕχαστα τῶν 

ϑαυμασίων ὑμνῆσαι τοῦ Θεοῦ; τίς ὃὲ πάσας αἰνέσεις τὰς χατὰ 
Ἁ φων Ὁ! - “ ᾿ ὦ τὴν ὁδὸν γενομένας διὰ τοῦ πρωτομάρτυρος μεγαλουργίας: δι᾿ ὅλης 

γὰρ τῆς νυχτὸς ὕμνος ᾿Αγγέλων χατ᾽ οὐρανὸν χαὶ ϑεοπρεπὴς ἐξη- 

χούετο δοξολογία, ὀσμῆς δὲ ὁ τόπος εὐώδους ὡς μύρου πολλοῦ 

χαταχυϑέντος ἐπληροῦτο, χαὶ τὰ πονηρὰ δὲ πνεύματα χάτωϑεν 

οἰμώζοντα “Οὐαὶ ἡμῖν βοαῖς ἔχραγε συχναῖς, “οὐαί, οὐαί, ὅτι 

Στέφανος μέσον παράγει ἡμῶν, δεινῶς μαστίζων ἡμᾶς ". Τούτων 

ἀχούοντες οἱ ἄνθρωποι τῶν φωνῶν ἐξεϑαμβοῦντο χαὶ φόβῳ συνεί-- 
» ’ ὸ Ψν'ὋΗ"ἌΦ Δ “΄φ-ς- . Ἁ » ἡ χοντο χαὶ τρόμῳ παρελύοντο᾽ ἤδεσαν γὰρ ἤδη χαὶ αὐτοὶ διὰ 

τῶν τεχμηρίων, ὡς πλάνη περὶ τὴν τοῦ λειψάνου γέγονεν ἀνά- 

ληψιν. “Ὅμως ἡσυχῇ τὴν ἐπὶ ϑάλασσαν χατήεσαν, τῶν ζῴων, 

ὥσπερ τινὸς σφοδρῶς αὐτὰ κατελαύνοντος, ἐπειγομένων. 

17 χῶδ. ἐχάϑιτο. --- 21 ἐνέσειε. --- 39 ἤδεισαν. 
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12. Φϑάνουσι τοίνυν τὴν ᾿Ασχάλωνα, πόλιν παράλιον, ὅπου 

δὴ πλοῖον εὖρον εὐθὺς πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐξορμοῦν. 

Τοῦτο πεντήχοντα χρησίνων ἢ γυνὴ μισϑωσαμένη χαὶ τὸν ϑεῖον 

τοῦτον πρῶτον ἐναποϑεμένη χοσμίως ϑησαυρόν, εἶτα χαὶ αὐτὴ 

μετὰ τῶν οἰχείων αὑτῆς πάντων ἐπιβᾶσα, χαὶ οὕτως ἀνέμῳ ἐπι- 

τηδείῳ χρώμενοι σὺν εὐθυμίᾳ πάσῃ διήνυον τὸν πλοῦν. ᾿Επεὶ δὲ 

χατὰ μέσον τοῦ πελάγους ἦσαν, ἄφνω περιπίπτουσι τριχυμίᾳ 

δεινῇ, χαὶ δὴ τῆς ϑαλάσσης αὐτοῖς ἀγριουμένης χαὶ αὔτανδρον χα- 

ταπιεῖν τὸ σχάφος ἐπωρυομένης, φόβῳ δεινῷ περισχεϑέντες, τῷ 

ἁγίῳ πάντες ἅμα πολλοῖς δάχρυσι χαὶ ἱχετηρίοις προσέπιπτον 

βοαῖς. Ἐξαίφνης οὖν αὐτοῖς εὐωδίας ὑπερφυεστάτης ἐχδοϑείσης, 

ὅπερ ἐναργὲς ἦν τεχμήριον τῆς τοῦ ἱχετευομένου παρουσίας, ἀχοῦ- 

σαι φωνῇς παρ᾽ αὐτοῦ “Μὴ φοβεῖσῦε. ἐγὼ μεϑ’ ὑμῶν εἰμί. 

ἅμα δὲ τῷ λόγῳ χαὶ ὁ ἄνεμος ἐχόπασε χαὶ εἰς μεγάλην χατέστη 

γαλήνην ἢ ταραχή πλεονάχις ἑώρων «φῶς μέγα νυχτὸς ἐπιφαῖνον 

τῷ λειψάνῳ, χαὶ ᾿Αγγέλων ἐπήχουον δοξολογίας, χαὶ εὐωδίάς πλη- 

ρούμενοι ϑάρσους ἅμὰ καὶ ϑάμβους ἐπληροῦντο. ᾿Επεὶ δὲ πλησίον 

ἦσαν τῆς ᾿Αβύδου, ἔδει δὲ τούτους διὰ τῶν χαλουμένων Στενῶν 

παραπλεῖν, χαλῶσι μὲν τὸ ἱστίον, πειρῶνται δὲ λαϑεῖν, εἴ γε ἦν 

δυνατόν, τὸν ἐχεῖ τοὺς παροδεύοντας ἐρευνώμενον. Γίνεται τοίνυν 

μέγας ἄφνω σεισμὸς χαὶ ἢ ϑάλασσα ἐταράττετο, χαὶ ἣ γῆ ἐσείετο, 

ἕως παρώδευσε τὸ πλοῖον. Τί οὖν; ἐπιβοῶνταί τινες τὸν ἄρχοντα, 

δαιμονιώδεις ἄνϑρωποι δηλαδή. χαὶ παροτρύνουσιν, “Οὐχ ἂν φϑά- 

νοις" εἰπόντες “τουτὶ τὸ πλοῖον χαταδραμεῖν χἀὶ πυρπολῇσαι: ἢ 

οὐκ οἶδας, ὡς ταῖς αὐτῶν μαγγανείαις ὁ γενόμενος γέγονε σει- 

σμός Ὁ Αὐτίχα τοίνυν πέντε δρόμωνας ἐχεῖνος παρασχευασάμενος 

ἐπέταττεν ὅτι τάχιστα φϑάσαντας πυρπολεῖν' προσηγγιχότες δὲ ἤδη 

τῷ τοῦ ἁγίου πλοίῳ, ἀγγελικῇ δυνάμει χαὶ ἀοράτῳ παρελύϑησαν 

χειρί, καὶ οὕτω προνοίᾳ χρείττονι πάσης ἐπηρείας διασωϑέντες οἱ 

περὶ τὸν ἅγιον, προσορμίζονται τῇ Χαλχηδόνι. 

18. Ἔν ἡμέραις δὲ πέντε τοῦ ἀγίου διατρίβοντος ἐχεῖ, πάν- 

τες οἱ ὑπὸ πνευμάτων ὀχλούμενοι πονηρῶν ἐγγίζοντες ἐβόων᾽ 

2 χῶδ. ἐξώρμουν. --- 6 ἐπιτιϑείω. --- 7 καταμέσον. 
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“Ὦ͵ ὦ, Στέφανος [Ὁ] ὑπὸ ᾿Ιουδαίων λιϑοβοληϑεὶς ἐξ Ἱερουσαλὴμ. 

ἧἥχεν ἄρτι βασανίσων ἡμᾶς Ἴ Οὕτω χράζοντα χαὶ ὥσπερ ὑπὸ πῦ- 

ρὸς τὰ Δαιμόνια χατελαυνόμενα τῶν ἀνθρώπων ἐδραπέτευεν᾽ πάν- 

τες δέ, ὅσοις ἐνέσχηψε νόσος παντοδαπή, τῇ ἁγίᾳ σορῷ προσπε- 

λάζουντες, ὑγιεῖς εὐθέως ἐγίνοντο, δοξάζοντες τὸν Θεόν. ᾿Εντεῦ- 

ἣεν ἀγαϑὴ φήμη τὴν βασιλίδα διατρέχουσα, χαρᾶς μὲν χαὶ προ- 

ϑυμίας ἐπλήρου τοὺς χριστιανούς, λύπης δὲ χαὶ ἀγαναχτήσεως 

τοὺς ἔτι τῷ Ἑλληνισμῷ προστετηχότας. Ἐντεῦϑεν χαὶ βασιλεὺς 

ὁ μέγας διὰ τοῦ τῆς βασιλίδος ἱεράρχου ---Μητροφάνης δὲ ὁ μα- 

χαριώτατος ἧν---τὴν τοῦ ἁγίου πυϑόμενος ἐπιδημίαν ἐξίστατό τε 

καὶ διηπορεῖτο, πῶς ἂν πιστεῦσαι δύναιτο τῇ αὑτοῦ πόλε! τηλι- 

χοῦτον παραγεγονέναι ἀγαϑόν: ἀνηνέχϑη δὲ αὐτῷ χαὶ περὶ Ἶου- 

λιανῆς, ἥτις αὐτίχα δὴ παραστᾶσα τῷ βασιλεῖ χαὶ τὸν τρόπον 

τῆς τοῦ σώματος ἀναχομίσεω; ἐρωτωμένη πᾶσαν ἑξῆς ὑφηγεῖτο 

τὴν παραχολουϑήσασαν ἀλήϑειαν. χαὶ ὡς ᾿Αλεξάνδρου τοῦ συγ- 

χλητιχοῦ γεγόνε: γυνή, χαὶ ὅτι οὗτος πρὸ χρόνων ἀποβιούς, ὅτε 

ναὸν τῷ πρωτομάρτυρι ἐξ οἰχείων ἀναλωμάτων ἐδείματο, ἔγγιστα 

τούτῳ ταφῆναι ἐν ὁμοιοτάτῳ γλωσσοχόμῳ διετάξατο, χαὶ ὡς αὐτὴ 

παρὰ πολλῶν ὀχλουμένη χαὶ μὴ βουλομένη γῆμαι τὸ τοῦ ἀνδρὸς 

βεβούλευται λείψανον ἀναλαβεῖν καὶ πρὸς τὸν οἰχεῖον πατέρα χαὶ 

τὴν πόλιν ταύτην ἀναδραμεῖν: ὑπεμίμνησχε δὲ καὶ τῆς χελεύσεως, 

τῆς δι’ αὐτὴν τῷ τῶν Ἱεροσολύμων ἀρχιερεῖ χαταπεμφϑείσης, χαὶ 
, ὅτι “οἰχονομίᾳ ϑείᾳ δηλονότι περιπλανηϑεῖσα τὸ τοῦ ἁγίου λείψα- 

[ 

'ς νον ἀντὶ τοῦ ἀνδρὸς ἥχω φέρουσα" εἰ δέ γε ταῦτα", φησίν, “βε- 

βαιότερον ἢ ὑμετέρα γνῶναι βούλεται ϑειότης, Ἑβραῖος αὐτίχα 

νῦν παραγενέσϑω χαὶ τὸν ἐπὶ τῷ γλωσσοχόμῳ τίτλον ἀναγνώτω, 

χαὶ ὃι αὐτοῦ τὸ ἀληϑές, ὦ βασιλεῦ, ἀχριβῶς εἴσῃ ἢ. 

14. Εὐθὺς οὖν τοῦ αὐτοχράτορος ἐπισπουδάσαντος, Ἰουδαϊῖός 

τις ἐλθὼν χαὶ τὴν ἐπιγραφὴν ἀναγνοὺς ἔφη: “᾿Αληϑῶς οὗτός ἐστιν 

ὃ μέγας Στέφανος, χἀγὼ πιστεύω δι᾽ αὐτοῦ Χριστῷ, ὅτι παρά- 

ὅοξα εἴδον οἱ ὀφθαλμοί μοῦ σήμερον". Ταῦτα Κωνσταντῖνος ὁ 

φιλευσεβὴς βασιλεὺς ἀχηχοώς, χαὶ πλείστης ὅσης ἀγαλλιάσεως 

18 κωῦδ. ὁμοιωτέτω. 



ςτὸ 67. ἘΞ 

πληρωϑείς, τῷ ἁγίῳ προσέταξεν ἀρχιερεῖ μετὰ παντὸς τοῦ χλήρου 

χαὶ τοῦ λαοῦ προσυπαντὴν γενέσϑαι χαὶ μετὰ τιμῆς ἁπάσης χαὶ 

ἀμυϑήτου σεβάσματος δοξολογοῦντας εἰς τὰ βασίλεια τὸν ἅγιον 

ἐνεγχεῖν., Προλαβοῦσα τοίνυν Ἰουλιανὴ χαὶ διαπεράσασα τοῦτον 

εἰς τὸ ἐπιλεγόμενον ἤγαγε Σταυρίον: ὅϑεν δὴ τὰς ἡμιόνους ὑπο- 

ζεύξαντες τῷ ἁγίῳ ἐπὶ τοῦ ἅρματος χαὶ τὴν ἁγίαν αὐτῷ ἐπιϑέ- 

μενοι σορόν, ἤλαυνον ὡς ἐπὶ τὰ βασίλεια: ταύτῃ τοι χαὶ Ζεῦγμα 

τὸν τόπον ἐχεῖνον ἔφασαν χατωνομάσῦϑαι. 

158. Πάντα μὲν οὖν χατ᾽ εἶδος τὰ τοῦ ἁγίου ϑαυμάσια, ὅσα 
Ἁ “ 3 ’ ᾿ς “«ν 9 

χατὰ τὴν εἴσοδον ἐχείνην πεβποίηχεν, εἰ χαὶ ἡμῖν χαταλέγειν οὐ 

δυνατόν, ἀλλ᾽ οὐ δήπου δίχαιον ἂν εἴη χαὶ χατασιγῆσαι πάντα' ὀλίγα 

ὃέ τινα, πρὸς τὴν τῆς ϑείας δυνάμεως ἔνδειξιν, εὔλογον ἐπιτόμως 

ἐντάξαι τῇ γραφῇ. Ἐν ὅσῳ γὰρ ὁ λαὸς ηὐτρεπίζετο πρὸς τὴν 

τοῦ ἱεροῦ λειψάνου προπομπήν, γυνή τις ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ λα- 

χοῦσα τὴν οἴχησιν, πνεῦμα πύϑωνος ἔχουσα, ἀναχέχραγε βοῶσα" 

“Ἢ βία! πόϑεν ἡμῖν ὁ πρωτόμαρτυς οὗτος Στέφανος ἐπῆλϑεν; 

πόϑεν ἢ δεινὴ μάστιξ αὕτη τοῖς ἡμετέροις ἐπεφοίτησε τόποις ἢ: 

Πολλὰ δὲ χράξαν τὸ πνεῦμα χαὶ διασπαραξάμενον ἐξῆλϑε, μηδὲν 

βλάψαν αὐτήν. ΓΛΑλλη δὲ χατὰ τὸν αὐτὸν τόπον οἰχοῦσα, χρόνοις δὲ 

πολλοῖς τῷ τῆς αἱμορροίας χατεσχημένη πάϑει, ἀχούσασα τοῦ 

ὄχλου, ὡς ὑδάτων ϑορυβούντων πολλῶν, χαὶ ὥσπερ ἐν ἐχστάσει 

γενομένη, ἀχούειν ἔδοξε τωνῆς, “᾿Ανάστα " λεγούσης “χαὶ χολλήϑητι 

τῷ ἅρματι Στεφάνου τοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων νῦν ἐπιδεδημηχότος ἢ. 

Τῆς δὲ ταχὺ διαναστάσης χαὶ τοῦ ὀχήματος ἔγγιστα γεγενημένης, 

παραυτίχα τὸ αἷμα μὲν ἐξηράνϑη, αὐτὴ δὲ τελείας αἰσϑυηϑεῖσα 

τῆς ἰάσεως, ἐβόα χαίρουσα πάνυ χαὶ δοξάζουσα τὸν Θεόν. ᾿Ανὴρ 

δέ τις τῶν ἐν ἀξιώματι χαταλογιζομένων στρατιωτιχῷ, χαὶ αὐτὸς 
9 “««Ψ δ - ’ 6 Ύ , α« ἐχεῖ χατὰ τὸ Ζεῦγμα μένων, υἱὸν εἶχε παραλελυμένον ἐχ γενετῆς, 
ἰψ 6 [ ι - Ὕ -Ο ἃ , ᾿ “« . , ὡς ἐχχαίδεχα γρόνων χαϑεστῶτα. Οὗὑτος ἰδὼν τὰ διὰ τοῦ ἀγίου 

, δ δΑ 9 4 “᾿ 4 Ἁ Ἁ “ὦ .ς ἡ γινόμενα ϑαυμάσια, τὸν υἱὸν ἐπ᾿ ὥμων ἀναλαβὼν χαὶ τῷ ἁγίῳ 

προσαγαγών, ἔμπροσϑεν ῥίπτει τοῦ ὀχήματος" χατ’ αὐτὴν δὲ τὴν 

ὥραν ὁ παράλυτος ἀναστάς, χαὶ τοῦ τιμίου σχεύους ἐχείνου περι- 

16 πνεῦμα πύϑωνος] Πράξ. ις΄, 16. 
Ἑ 
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δεὸραγμένος, ἔχραξε φωνῇ ἰσχυρᾷ: “Ὁ τῶν χρονίων με δεσμῶν 

χαὶ τῆς χαλεπῆς χαταχλίσεως διὰ τοῦ ϑείου σου πρωτομάρτυρος 

ἀνορϑωσάμενος, εὐχαριστῶ σοι, δέσποτα χύρις Θεέ, ὅτι ἐπισχεψά- 

μενος ἠλέησάς με". Καὶ πάντες δὲ οἱ λαοὶ τὰ παράδοξα ϑεώ- 

μενοι δόξαν τῷ τῆς δόξης ἐπεχρότουν Θεῷ. 

16. Εἶλχον τοιγαροῦν αἱ ἡμίονοι τὸ ἅρμα, τοῦ τε μεγάλου 

ἀρχιερέως χαὶ τοῦ χλήρου παντὸς χαὶ τοῦ λαοῦ παντός, ἀρχόντων 

χαὶ ἀρχομένων, νεανίσχων χαὶ παρϑένων, πρεσβυτέρων χαὶ νεω- 

τέρων, χαὶ πάσης τῆς πόλεως, τῶν μὲν προηγουμένων. τῶν δὲ 

παρεπομένων χαὶ πάσας ἀγυιάς, ἀμφόδους τε χαὶ πάσας στε- 

νοχωρούντων ὁδοὺς χαὶ τὴν ϑαυμασίαν ἐχείνην χαὶ παναρμόνιον 

ἀναχρουομένων ὑμνῳδίαν: ἤγοντο δὲ τὰ ζῷα συντόνως, ἕως εἰς 

τόπον ἦλθον Κωνσταντιανὰς ὀνομαζόμενον. Ἐϊεῖ δὴ γενόμεναι, 

χαὶ ὥσπερ τινὶ δεσμῷ βιαίως χρατούμεναι. μεταβαίνειν οὐ χατί- 

σχυον' ἐγχειμένων δὲ τῶν ἡνιόχων χαὶ ταῖς μάστιξιν αὐτὰς ἀπο- 

τόμως χαταιχιζομένων, ἔμενον οὐδὲν ἧττον ἀμεταχίνητοι χαὶ ἀμε- 

τάστατοι. Ταῦτα δηλοῦται χατατάχος τῷ βασιλεῖ: ὃ δὲ δώδεχα 

ἄλλας εὐθὺς ἡμιόνους ἀποστέλλει, ὡς, χαμουσῶν τῶν πρώτων, 

ταύτας ἑλχύσαι τὸ ὄχημα δυνησομένας: χαὶ αὐτῶν δὲ ὑπεζευγμέ- 

νων ὁμοίως ταῖς ἄλλαις ῥοπῇ ϑείᾳ πεπεδημένων ἐπὶ πολὺ καὶ 

οὐδεμιᾷ μηχανῇ χινουμένων, ἀλλ᾽ ἀχινήτων ἱσταμένων, μία τις 

ἐξαπίνης αὐτῶν τὸ στόμα διανοίξασα, ὃν ἐπὶ τοῦ Βαλαὰμ, πάλαι 

τρόπον, ἀνθρωπίνῃ ἐβόα τοῖς παροῦσι φωνῇ" “Ἕως τίνος ἀνή- 

νυτα χάμνετε, ἄνθρωποι; χαὶ ἵνα τί τύπτετε τὰς ἡμετέρας ὄφεις: 

ἐνταῦϑα τὸν ἅγιον χατατεϑῇναι δεῖ". 

17. Τούτων ὁ ἀρχιεπίσχοπος χαὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐπαχούσας τῶν 

φωνῶν. φόβου τε χαὶ ἐχπλήξεως πλησϑέντες, μεγάλῃ φωνῇ τὸν 
-ΝΝ “Ψ αἷνον ἀπεὸδίδουν τῷ Θεῷ, τῷ ἀποχαλύπτοντι ϑαυμάσια μεγάλα 

μόνῳ. ᾿Εξέστη ταῦτα γνοὺς χαὶ ὁ πιστότατος βασιλεύς, παραχρῆμα 

ὃὲ χειρὶ πολλῇ καὶ σπουδῇ τὸν ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ σεβάσμιον [ῴχοδο- 

υήσατο] τῷ ἁγίῳ πρωτάϑλῳ ναόν, ὅπου δὴ τὸ σεβασμιώτατον τοῦ 

μαχαριωτάτου ἀποστόλου καὶ πρωτομάρτυρος Στεφάνου λείψανον 

2228 ᾿Αριϑ. χβ΄, 27-.80. --- 80 προσέϑηχα τὸ ὠῳχοδομήσατο. 



χατὰ τὴν δευτέραν αὐγούστου σεβασμίως χατατεϑὲν πλείστας ὅσας 

ἰάσεις χαὶ ϑεραπείας ἄχρι χαὶ τήμερον ἐπὶ τῶν μετὰ πίστεως ἐπιδεί- 

χνυται προσερχομένων. Τούτου τῆς μερίδος χαὶ τῆς χάριτος χαὶ ἁγιό- 

τητος χαὶ δυνάμεως τοῦ πνεύματος χαταξιωϑείημεν χαὶ ἡμεῖς, 

ὡς ἡμῖν ἐφιχτόν, Κύριε πάτερ, Κύριε υἱέ, Κύριε παράχλητε. 

τριὰς ἁγία καὶ ὁμοούσιε, πρεσβείαις τῆς ὑπεράγνου Θεομήτορος 

χαὶ πάντων τῶν ἁγίων, καὶ αὖ δὴ τούτου τοῦ ἡμετέρου μετὰ σὲ 

σωτῆρος χαὶ προστάτου χαὶ ἀντιλήπρορος Στεφάνου. εἰς δόξαν 

χαὶ τιμὴν χαὶ αἶνον τοῦ ἁγίου καὶ προσχυνητοῦ σου ὀνόματος εἰς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 10 
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Ιν. 

ΑΝΩΟΝΥ͂ΜΟΝ 

ΕΒΓΚΩΜΙΟΝ ΕἸΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΝ 

(Οοἁ. ϑαθαίι. 79, [0]. 668-59) 1. 

1. Πάντας μὲν τοὺς μάρτυρας τιμᾶν ἄξιον, τὸν δὲ Στέφανον 

πολλῷ μᾶλλον’ οἱ μὲν γὰρ μετὰ τὸν Στέφανον εἰς Στέφανον ἀπο- 

βλέπουσιν, ὁ δὲ Στέφανος [εἰς] τὸν Ἰησοῦν' εἰ γὰρ καὶ γεγόνασιν 

μάρτυρες πάλαι οἱ προφῆται, ἀλλ᾽ οὕπω ὑπὲρ τοῦ σταυρωϑέντος 

τεϑνήχασιν᾽ εἰ γὰρ ἐπροείδεσαν, ἀλλὰ μετὰ τὸ πάϑος ἄλλος ὁ 

ἀγών. Πρῶτος Στέφανος μετὰ τὸν Κύριον τὴν τῶν ἀντιχειμένων 

ἔρρηξεν φάλαγγα, πρῶτος διέβη ἐπὶ τὰ ἴχνη τοῦ δεσπότου, 

πρῶτος ἄνθρωπος ἐνέπαιξεν ϑανάτῳ᾽ εἰ γὰρ προετρέπετο Ἰησοῦς 

αὐτὸς ϑάνατον νικῆσας, ἀλλὰ Θεὸς ἦν: ἀνθρώπων δὲ χρεία ἦν 

εἰς προτροπήῆν. ἵνα ὁμοδούλους προτρέψωνται. Πρῶτος ὁ βασιλεύς, 

δεύτερος ὁ γενναῖος στρατιώτης χατὰ ϑανάτου ὡπλίσατο, οὐχ ἵνα 

μὴ ἀποθάνῃ, ἀλλ᾽ ἵνα ἀποθανὼν ζήσῃ πρῶτος πρὸς τὴν ἀχμὴν 

τὴν ἰουδαίαν ἔστη: πρῶτος ἤλεγξεν αὐτῶν τὴν ἀγνωμοσύνην᾽ πρῶτος 

αὐτοὺς ἐδίδαξεν, ὅτι μάτην ἀνήλωσαν τὰ ἀργύρια, μάτην μὲν ὃου- 

τες τῷ προδότῃ, μάτην ὃξ τοῖς στρατιώταις, τῷ προδότῃ μὲν ἵνα 

ἀποχτείνωσιν, τοῖς δὲ στρατιώταις, ἵνα τὴν ἀνάστασιν ἀϑετήσωσιν᾽ 
ἢ ῸΛ “-. ᾿ , Ν" 4, ἮὮ ᾿ χατηγόρησεν δὲ αὐτῶν καὶ δόσεως, χαὶ λήμψεως δέ, ἀφ᾽ ὦν εἰλὴ- 

1 “εροσολυμιτ. Βιίλιοθήκη, 11, σ. 146. 

8 προσέϑηχα τὸ εἰς, --- ὅ ἐπροείδησαν] οὕτως ἐν τῷ χώδικι, --- 7 χωδ, ἔρριξεν.:---- 

1.4. ἀνείλωσαν. 



ἐξα Π ἤ τ ας 

φασιν τιμήν. Πάλιν τοῦ μὲν Ἰωσὴφ οἱ εἰδότες τὰς Γραφὰς νοοῦσι 

τὰ λεγόμενα. 

2. Οὗτος ὁ ἀνὴρ ἀνέχραξεν εἰς τὰ ὦτα τῶν σταυρωσάντων, ὅτι 

“Ζῇ ὃ σταυρωϑεὶς χαὶ οὐχ ἐπὶ σταυροῦ αὐτὸν βλέπω, ἀλλ᾽ ἐν 

δόξῃ, ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός". Ἤχουον οἱ πολέμιοι, χαὶ οἷον τὸ 

ἄλγημα τῶν συνειδότων! Οὗτος ὁ ἀνὴρ καλὴν ϑύραν τοῖς ὁμο- 

δούλοις ἔδειξεν, δείξας ὅτι θάνατος λοιπὸν ἀνθρώποις παίγνιον, 

ὅτι τὸ χέντρον αὐτοῦ χέχριται, ὅτι ἢ δύναμις τῆς ἁμαρτίας 

περιήρηται, ὅτι ἣ χατάρα ἐσβέσϑη, ὅτι ζῇ ὁ βασιλεὺς χαὶ ζῶν 

ἐργάζεται: πόϑῳ γὰρ ζέων ἔτι, ὧν ἐν σώματι, εἰς ἀγγελιχὴν 

μορφὴν μετέπεσεν᾽ λέγει γὰρ ἢ Γραφή, ὅτι “Ἥἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν 

οἱ χαϑήμενοι εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς πρόσωπον ᾿Αγγέλου "" 
μή Ἁ Α .] -« ρ π ἤ «Ψ 6 9 “ φ 

ὁ γὰρ τὰ Ἰησοῦ ὑπηρετῆσαι σπεύσας τῷ ὑπὸ ᾿Αγγέλων ὑπηρε- 

τουμένῳ εἰκότως μετέβαλεν τὴν μορφὴν εἰς ἀξίαν τῆς ὑπηρεσίας. 

Εΐδεν, ὃ ἐπεπόϑει' οὐχ εἶδον οἱ διώχοντες" ᾧ γὰρ βούλεται Ἰησοῦς 
ς΄. κ"«ν᾿ “γ᾽ Φ ,» Α , 4 “᾿ 9 ὔΤ ὁρᾶται" οἱ ὁξ ἀνάξιοι χαὶ παρόντα οὐχ ἔβλεπον: οὐχ ἧσαν ἄξιοι 

ϑεάσασϑαι τὸν ἀνάστάντα, χἀμοὶ δοχεῖ διὰ τοῦτο μὴ βούλεσϑαι 

τὸν σωτῆρα μετὰ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῖς λαλῆσαι, ὅτι ἀπώλεσαν 

τὸ φῶς, ὅτι ἀπέχλεισαν τὴν πηγήν αὐτοὶ ἀπέχλεισαν, ἀλλ᾽ ἑαυτὴν 
Θ Ἁ κ, ἢ ξ μὴ ἔϑι ἢ πηγὴ ἤνοιξεν εἰς ἔϑνη. 

8. Εἰστήχει Στέφανος εἰς μέσον πνεόντων φόνον: ἀπηριϑμή- 

σατο τὰ παλαιά, ἵνα διδάξῃ, ὅτι ἐχεῖνα εἰδώς, ταῦτα δι᾽ ἐχείνων 

μεμάϑηχεν' χέχληχεν πατέρας χαὶ ἀδελφούς. Εῤ μέμνησϑε τῶν 
βό ν Πράξεων, ἐπιγινώσχετε τὰ ἐχεῖϑεν. “Ανὸρες ", φησίν, “πατέρες 

χαὶ ἀδελφοί, ἀχούσατε". Ἔχτίϑεται, ὅσα ὁ Θεὸς τῷ ᾿Αβραὰμ 

ἐπαγγέλλεται, ἵνα πιστεύσωσιν, ὑπομνήσας τῶν ζητούντων πατέ- 

ρων ἐν Ἰωσήφ, ἵνα ἐλέγξῃ ὅτι ἐχείνων τῶν. πατέρων ταῦτα τὰ 

τέχνα. Πεπράχασιν ἐχεῖνοι, πεπράχατε χαὶ ὑμεῖς" χαὶ πάλαι τριά- 
- ᾿ , ἰὲ ἌσσπΡ ᾿ χοντὰ ἀργυρίων ἔλαβον τὸν τύπον τὸν πατριχόν. διδόασι χαὶ 

αὐτοὶ τῷ Ἰούδᾳ. Ὑπέμνησεν χαὶ Μωῦσέως" “ἔστησεν αὐτόν ᾽, 

φησίν, “ὁ Θεὸς ἄρχοντα ἐφ᾽ ὑμᾶς". Ὑπέμνησεν χαὶ τοῦ Δαυίο, 

1 χῶὸ. ἐἰδότες. --- 11 Πράξ, ς΄, 1, --- 1δ ἴδεν - - ἴδον. --- 22 ἰδὼς.--- 24 Πράξ. 

ζ΄, 1. - 26 ζητώντων. --- 29 ἀργύρων [| διϑώασι. --- 80 Πραξ. ζ΄, 28, 8ὅ. 
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ἵνα ὑπομνησϑῶσιν [τοῦ] “ ἐχ σπέρματος Δαυίδ "͵ Εἶπε “ χαὶ Σολομὼν 

ὠχοδόμησεν ἑαυτῷ οἶχον", ἐπειδὴ εἰς τὸν οἶχον εἶχον τὸ χαύ- 

χημα. Οὐδὲ τοῦτο παρεῖδεν ὁ ἐλέγχων" οὐ γὰρ ὁ Θεὸς ἐν χειρο- 

ποιήτοις χατοιχεῖ. Πολλὰ ἀριϑμήσας ἐλέγχει. “Ὑμεῖς ἀεὶ τῷ 

πνεύματι τῷ ἀγίῳ ἀνϑίστασϑε: ἀνείλατε τοὺς προδρόμους" οὐδὲν 

μέγα, εἰ χαὶ τὸν ἐπελϑόντα οὐχ ἠχούσατε τῶν προχηρυξάντων᾽ 

ἠθελήσατε τὸν παραγενόμενον ἢ. 

4. Ταῦτα εἰπὼν ἀνέβλεπεν εἰς τὸν οὐρανόν: ὅπου γὰρ ὁ πό- 

ϑος, ἐχεῖ χαὶ ὁ ὀφθαλμός. ᾿Ανεβόησεν τοῖς μὴ ὁρῶσιν ὁ ὁρῶν. 

ἀνέῳξεν γὰρ χαὶ οὐρανοὺς ὁ προθυμούμενος. Καὶ οὐ πρότερον 

παύεται, πρὶν στηρίξαι τὸν ποϑούμενον᾽ ὁρᾷ γάρ, φησίν, τὸν υἱὸν 

τοῦ ἀνθρώπου “ὃν ὑμεῖς εἴδετε ἄνϑρωπον, ἐγὼ εἶδον ἐν δεξιᾷ 

τοῦ πατρός" ὃν ὑμεῖς ἐχρεμάσατε ἐπὶ ξύλου, ἐγὼ εἴδον ἐν δεξιᾷ τοῦ 

πατρός" ὃν ὑμεῖς παρεδώχατε ϑανάτῳ, ἐγὼ εἶδον ζῶντα ὃν παρε- 

στήσατε πρὸς ἡγεμόνα, ἐγὼ ὁρῶ ἑστῶτα ἐχ δεξιῶν τοῦ πατρός 

Ἐπέσχον τὰ ὦτα παραιτούμενοι ἀχροάσασϑαι. ἐχάμμυσαν τὰ 

ὄμματα' οὐ γὰρ ἄξιοι ἦσαν τοῦ χαλλίστου φωτός. Ἥρξαντο βάλ- 

λεῖιν τοὺς λίϑους᾽ ὃ δὲ ὥσπερ - - ἡγεῖτο βάλλεσϑαι, οὐ χαχούρ- 

γοὺς ἡγούμενος τοὺς ἀναιροῦντας, ἀλλ᾽ εὐεργέτας νομίζων" οὐ γὰρ 

τὸ γινόμενον ἐσχόπει, ἀλλὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς προαιρέσεως 

ἔβλεπεν ἀναλῦσαι ἥἤϑελεν χαὶ σὺν Χριστῷ εἶναι. ἼΑχοντες εὐεργε- 

τοῦσιν τοὺς ὑπ᾽ αὐτούς----Θεὸς δὲ ἀγαϑός, ὅτι μαχροϑυμεῖ----, ὥσπερ 

πεπράχασι χαχῶς τὸν Ἰησοῦν: ἦχεν δὲ χαλῶς ὁ Θεός. “Ἔβαλλον 

λίϑους: ἔσπευσαν ϑανατῶσαι αὐτόν᾽ μετεχλήϑη: ἐνόμισαν φϑορᾷ 

παραδεδωχέναι χαὶ χαρίζονται αὐτῷ οὐχ αὐτοί, ἀλλ᾽ ὁ ἄφϑαρτος 

ἀφϑαρσίαν. Ἔβαλλον λίϑους οὐ τοσοῦτο νεχρούς, ὅσον ὁ πόϑος 

ἐρώννυεν, καὶ ἔχαιρεν ὁ εὐσεβὴς ταῖς τῶν λίϑων βολαῖς, ἀφορῶν 

πρὸς τὸν μισϑὸν χαὶ λέγων τὰ τοῦ Δαβίδ: “Τί ἀνταποδώσω τῷ 

Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωχέν μοι"; Εὐπορίαν ἡγεῖτο τὴν 

ἐπιβουλήν. Ἔστιν μόνος βασιλεύς, ἵνα στεφανώσῃ Στέφανον" ἀνέ- 

1 Ἰωάν. ζ΄, 42, “Ρωμ. α΄, 8. Τιμόϑ. 2, β΄, 8 Πράξ. ζ΄, 46, 46.--12 Πράξ. ζ΄, 
41. -- 8 Πράξ. ζ΄, 48. --- 4 Πράξ. ζ΄, 561-58. -- 11 στηρίξει. --- 11)16 Πράξ, ζ΄, δ4- 
ὅθ. --- 18 δον. --- 18 ὥσπεριδοις. --- 28 πέπρακας. - 38 Ψαλ. ριε΄, 3. 



ἀξ τ θὲ τεὸς 

στη ὃ ἅγιος τὸν ποϑοῦντα δέξασϑαι, ὁ δὲ ποϑῶν χερδαίνει τὸν 

ποθούμενον, ὥσπερ, ἐὰν ἀνοίξῃς τὰ ὄμματα, ἀπολαύεις φωτός" ἐὰν 

δὲ χαμμύσῃς, σὺ μὲν ἀπεστερήϑης, φῶς δὲ τυγχάνει----- παραμυ- 

ϑεῖτέ με τὰ ἑξῆς. 

ὅ. Πρεσβεύει Στέφανος ὑπὲρ ἡμῶν, χἂν βραδύνωμεν: εἰ γὰρ ὅ 

ὑπὲρ τῶν λιϑασάντων ἐπρέσβευεν, ὑπὲρ τῶν τιμώντων οὐ πρε- 

σβεύει;: Τιμῶμεν τοίνυν τοὺς μάρτυρας" εἰ χαὶ μὴ χατ᾽ ἀξίαν δυνάμε- 

ϑα, ὅμως τιμῶμεν’ μάρτυρας γὰρ ὁ μὴ τιμῶν αἰδεσϑήσεται μάρτυσιν 

ἐντυγχάνων. ΕΠ οὐ χρείαν ἔχεις πρεσβευτῶν, μὴ ἀπαίτει τιμάς" 

εἰ δὲ χρείαν ἔχομεν, πῶς μὴ τιμήσωμεν τοὺς μάρτυρας, ἵνα 1ὸ 

εὐχαῖς αὐτῶν ἐν σκηναῖς ἁγίων ὑποδεχϑῶμεν: Πόσοι ἀπύήτησαν εἰς 

μαρτύρων [εἷναι] τιμὴν καὶ ἀπῆλθον μάρτυρες ; χἂν γὰρ μὴ παρῇ 

τὸ ἔργον, ἀρχεῖ ἢ προαίρεσις. Μάρτυς ὁ ἐπιϑυμήσας μαρτυρίου" ὁ 

γὰρ βουλόμενος ἔχει τὸ ἔργον σὺν τῇ βουλήσει. “Απαντες τοιγα- 

ροῦν τιμῶμεν τοὺς μάρτυρας, ἵνα δι’ αὐτῶν τὸν ἀϑλοθϑέτην δοξά- 1ὅ 

σωμεν᾽ ὃ γὰρ τιμῶν τὸν δοῦλον, τὸν δεσπότην ϑεραπεύει. Αὐτῷ 

ἢ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. 

1 χωδ. χερδαίνειν. --- 8 παραμυϑεῖται. --- ὃ. ἀπαίτει τιμάς] ἀπόγρ. ἀπάντα 

τιμῶν. -- 12 ἀπηλϑαν. 
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ν. 

ΤΟΥ͂ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡῸΣ ἩΜΩΝ 

ΦΛΟΡΕΝΤΙΟΥ͂ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ͂ ΦΟΤΙΚΗΣ 

ἐγχώμιον εἰς τὸν ἅγιον Στέφανον τὸν πρωτομάρτυρα. 

(Οοά. ϑαρθαὶς 108, ἢ 12-16)1. 

᾿ , Ύ Δ ) ς -“-ΝἬ “- ’ “ἷ- 

1. Τὰς μὲν οὖν λαμπρὰς χαὶ ὁλοφαεῖς τοῦ μάρτυρος τῶν 

μαρτύρων νιχηφόρους μαρμαρυγὰς χαὶ τῆς χορυφῆς πάντων τῶν 

ἀϑλησάντων, τοῦ ἐξάρχου τῆς εἰς Χριστὸν ὁμολογίας, τοῦ στεφα- 

νίτου τῆς οἰχουμένης, τοῦ χατὰ πάντων τῶν ἄϑλων βεβηχότος 

Στεφάνου, τοῦ τὸ μαρτύριον καταδείξαντος, ἱχανῶς αἱ ἱεραὶ βίβλοι 

ἐντὸς τῶν ἐχχλησιαστιχῶν δαπέδων ὁσημέραι χηρύττουσαι ἐπισήμους 
4 “ Η ,. μ"" ὸ 9 "ὃ, ξ τς - αν . ’ , 

ἀπέφηναν᾽ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ ἐπίδοξον χαὶ πανταχοῦ τῆς οἰχουμένης πά- 

ὕῦος τοῦ μάρτυρος παμφαῖνον ταῖς μαρμαρυγαῖς ἀστράπτει τὰς 

λαμπηδόνας χαὶ ὃ εὐχλεὴς στέφανος τοῦ Στεφάνου χατὰ χόσμον 

διαλάμπων, τὰς τῶν εὐσεβεστέρων ψυχὰς ἐρεϑίζων οὐ παύεται. 

εἰχότως ἀπ᾽ ἐχείνης τῆς λάμψεως ἐπιδέεται ὁ φράζων τὰ τούτου 

ἐγχώμια χαὶ τὴν ἄνωϑεν ἐπιβοᾷ συνεργίαν, ἵν᾽ ἐχεῖϑεν φαεινού- 

μενον τὸ ὄμμα τῆς διανοίας βραχυτάτου τινὸς χαραχτῆρος τῶν 

ἐχείνου ἀρετῶν ἐχ μέρους ἐπιφραῦσαι δυνήσηται: τὰ γὰρ ἐπίδοξα 

1 Ἵεροσολυμ. Βιβλιοϑήχη, 11, σ. 176. Κῶδιξ τῆς ιβ΄ ἐχατ. Κατὰ τὸν τύποις ἀνέχ- 

ὅοτόν μου χατάλογον τῶν ἐν τῇ μονῇ ΚΚοσινίτζης ἑἐλληνιχῶν χωδίχων ἐπιγέγραπται 

τοῦτο τὸ χείμενον [ἀριϑ. 28, φύλ. 4] οὕτω’ “Φλωρεντίου πρεσβυτέρου “Ἱεροσολύμων 

ἐγχώμιον εἰς τὸν ἅγιον Στέφανον ", ἐγράφη δὲ οὗτος ὁ χῶδιξ τῇ ιε΄ ἐχατ. 

1. χῶδ, φλορεντίου. --- 9 ἐχχλησιαστηχῶν ὅδ. ὡς ἡμέραι |) ἐπισείμους. -- 

11 πᾶμφαίνων. --- 12 εὐκχλεεὶς. --- 16 ἐπιβωῶ. -- 17. ἀραιτῶν |] δυνήσεται. 



ΞΟ, ΠΟ 

τῶν ἐχείνου ϑαυμάτων ἐχλάμποντα ὑπὲρ τὴν ἡλιαχὴν ἀχτῖνα συ- 

σχιάζουσι τὰς ὄψεις τῶν ἐντυγχανόντων τοῖς τούτου παϑήμασιν. 

᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ χαὶ τὰ τῶν ἔργων ὠγύγια χαὶ τὰ εὐμεγέϑη τῶν 

δωμάτων οἷόεν χαὶ ἢ βραχυτάτη σφραγὶς ἐναγχαλίζεσϑαι, τοσοῦ- 

τὸν ἢ βρότειος γλῶττα βιάζεται, τὰ πλῆχτρα τοῦ λόγου ταῖς εὐφη- 

αίαις ἀναχινεῖν πειραζομένη, ὅσον ἰσχύει πόϑος χαὶ ζῆλος ἐπι- 

τρέπει φιλίας: ὥσπερ γάρ ἐστιν χόρη ἔν ὀρηαλμῷ, οὕτως ὁ πο- 

λύτλας Στέφανος ἐν τοῖς πανταχοῦ μάρτυσιν ἱδρυμένος, τοῖς βασι- 

λείοις τῶν παϑημάτων ἀγλαϊζόμενος: χαὶ ὥσπερ ὃ νόμος τῆς φύ- 

σεως τὴν μέλιτταν στρατηγεῖσϑαι ὑπὸ τοῦ ἐξάρχου παρασχευάζει͵ 

οὐ πρότερον τῶν σίμβλων ἀφιπταμένην, πρὶν ἂν ὃ βασιλεὺς τῆς 

πτήσεως ἀφηγήσηται, οὕτως χαὶ ὁ ϑεοπρεπὴς ἑσμὸς τῶν μετὰ 

ταῦτα μαρτύρων, μὴ προηγησαμένου τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς εἰς Χριστὸν 

ὁμολογίας, οὐχ ἂν τὴν πίστιν τὴν πρὸς οὐρανοὺς τῷ παϑεῖν 

ἐνενόησεν, εἰ μὴ πρότερον οὗτος ὁ τῆς εὐσεβείας ἀγωνιστὴς τοὺς 

χαλλινίχους στεφάνους τῆς νίχης προδραμὼν ἀνεδήσατο τῷ πάϑει. 

2, Παρὰ μὲν τὸν χαιρὸν τῆς χατὰ τὸν βίον ἐπιδημίας ἔβρυεν 

τὴν εὐσέβειαν, χομῶν τὰς μαχαρίας τῶν χριστιανῶν ἐλπίδας, ἐπή- 

γαζεν τὰ νάματα τῆς διδασχαλίας. Ὦνϑει τὰς ἀρετὰς τῆς εὐσε- 

βείας, ἐπυρπόλει τὰς αἰσϑήσεις, τοῖς χατὰ Θεὸν πόϑοις ἀναπτό- 

μενος, ὥξυνεν τὴν γλῶτταν ταῖς εὐφημίαις εὐρυτάτῳ στόματι. 

ἐνεχρόνιζεν ταῖς ψαλμῳδίαις τῷ ὅρῳ τῆς χαρδίας, νύχτωρ τε χαὶ 

μεϑ᾽ ἡμέραν ἐχίνει πρὸς δοξολογίαν. χέρδος αὐτῷ τὰ πνευματιχά, 

βρῶσις αὐτῷ χαὶ πόσις τὰ ϑεοφιλῆ: φιλόχριστος τὸν τρόπον, ὅλος 

πρὸς ἀρετὴν βλέπων, ποικίλλων τὰ τῆς εὐσεβείας χατορϑώματα᾽" 

νύχτωρ ἄυπνος, ἐγρήγορος τὴν εὐσέβειαν, διεγηγερμένος τὸν 

λόγον, ἀχαταμάχητος πρὸς τὴν ἀλήϑειαν, ὑπερασπίζων τοῦ δι- 

χαίου͵ ἀχάμας τὴν διδασχαλίαν, ἐνδελεχῶν ταῖς παραινέσεσιν, διδά- 

σχων τὰ φιλόχριστα, ὑπὲρ πᾶσαν δονὴν τοῖς Χριστοῦ παϑήμα- 

8 χῶδ. ἔργωνογύρια. --- 7 φιλοΐας.--- 8 ἡδρυμένος.---1Ἰ0 στρατηγῆσϑαι.---Ἰ}} ὧν ὁ] 

ἄνο. --- 12 ἀφὴ γήεσται [] ϑεοπρεπεὶς. --- 14. πίστην [1 τῷ] τὸ. --ς 17 ἐπειδημείας. --- 

19 διδασκαλείας ἤνϑη. --- 28 ἐχεῖνη πρὸς ὁλογίων. ---Ξ 2ὅ ποιχείλλων. --- 26 διεε- 

γειγερμένος. --- 29 ἰδονὴν. 
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σιν ἐφαιδρύνετο. ᾿Ανάπαυσις αὐτῷ παϑεῖν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας" 

ἔχαιρε τοῖς χινδύνοις, ἐπαρρησιάζετο τοῖς ϑευφιλέσιν, συνέχυνεν 

Ἰουδαίους, διαχατήλεγχε τοὺς Φαρισαίους, τοῖς προφητιχοῖς μη- 

γύμασιν τὰ τοῦ Χριστοῦ παϑήματα σαφῶς ἀπεδείχνυεν, ἐχαλίνου 

τὰς τῶν ῥητόρων εὐγλωττίας, ἐνέρραττεν τὰς τῶν φιλοσόφων 

πανουργίας, ἔτεμνεν τὸ πέλαγος τῆς εἰδωλολατρείας ταῖς ϑεολο- 

γίαις, κατηγόρει τῆς ἀγνοίας, ἤλεγχε τὴν ἀγνωσίαν ἐδραπέτευεν 

ἢ χαχία, ἐπαρρησιάζετο ἢ ϑεογνωσία, ἐχποδὼν ἐγίγνοντο αἱ μιαι- 

φονίαι." πᾶν ὕψωμα χατεφέρετο τῇ τοῦ Στεφάνου φιλοσοφίᾳ, πᾶσα 

ταπείνωσις ἐξωγχοῦτο πρὸς ὕψος: ἤγειρεν πτωχὸν ἀπὸ γῆς χαὶ 

πένητα ἀπὸ χοπρίας ἐξήγειρεν, ἐλάλει πρὸς τοὺς παρατυγχάνον- 

τας, ἤλεγχεν, αυνδιαχατεφέρετο χαὶ τὸν Παῦλον πρὸ τοῦ Παύλου 

αἱμούμενος, μᾶλλον δὲ αὐτοῦ τοῦ Παύλου διδάσχαλος γινόμενος" 

ὃ μὲν γὰρ πρῶτος, ὃ δὲ δεύτερος τὴν περὶ Χριστοῦ ηὔγασεν φι- 

λοσοφίαν: ὃ μὲν γὰρ Παῦλος μετὰ τὸν Στέφανον ἐδημηγόρει τὰ 

τῆς εὐσεβείας χηρύγματα, ὁ δέ γε Στέφανος μετ’ οὐ πολὺ τῆς 

Χριστοῦ παρουσίας ἤνϑει τὰ τῆς εὐσεβείας γνωρίσματα. ᾿Ηγλαί- 

ζετο ὁ ἀχάμας τῷ ϑεοπρεπεῖ λόγῳ, “ἀγώνισαι " φάσχων “περὶ 

τῆς ἀληϑείας ἕως ϑανάτου χαὶ Κύριος πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ". 

Ἠγωνίσατο τοὺς ἑχουσίους ἀγῶνας, ὑπέμεινε τὸ αὐτοπροαίρετον 

μαρτύριον" τὸν αὐθαίρετον ἀνεδέξατο ϑάνατον, πρῶτος πάντων ὑπὲρ 

Χριστοῦ μαρτυρήσας πρὸ πάντων χαὶ τοὺς Χριστοῦ ἀγῶνας χο- 

αἱζεται. 

8. Ὦ μάχαρ ἀϑάνατε᾽ σὺ γὰρ χαὶ τὴν παναργάλεον χαὶ 

δυσήνιον τῶν Ἰουδαίων χαχίαν χατέσβεσας" σοῦ χαὶ τὸ ϑεοείχελον 

πρόσωπον τὰς ἀγγελιχὰς μαρμαρυγὰς τηλαυγῶς διαλεγομένου ἀπέ- 

στιλβεν ϑεῖα γάματα, μαρτυρούσης τῆς ϑεοπρεποῦς Γραφῆς" 

“Ἐμβλέφαντες γάρ", φησίν, “οἱ Ἰουδαῖοι εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, 

4 χὼδ. μινύμασιν [] ἐχαλινεν. --- ὃ εὐγλωττείας. --- Θ ἰδολολατρείας.--- 1 κατη- 

γόρη. --- 8 ἐγίγνωντο. --- 10 ἐξογκοῦτο. --- 11 ἐξείγηρεν ἐλάλη. --- 14 πρότος ᾿ἢ 

ηὔγασεν] ἤγμασεν. --- 16 ἐδημιγόρει. --- 11 ἰγλαΐζετο |] ϑεώ πρέπει λ. ἀγώνησαι 

φάσκον. --- 13 πολεμήση. --- 20 ἡγωνήσατω.--- 22 ἀγόνας. --- ῶ24 παναργάλαιον. -- 

“ὅ δυσίνιον [] ϑεοεέκελλον. --- 26 τειλαυγώς. --- 27 ἀπέστηλβεν. --- ῶ8. Πράξ. ς΄, 16. 



-- ΤΊ - 

εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ᾿Αγγέλου ". ὮὯ ἐπίγειε 

Αγγελε, ὦ ἐπουράνις ἄνϑρωπε, ἀνθρώποις συμβιωτεύων τῶν χατ’ 

οὐρανὸν δυνάμεων τὴν ϑέαν ἐχαραχτήριζες: παλαίσας ταῖς ἀντι- 

χειμέναις δυνάμεσιν ἐνίχησας τοὺς ἀντιχειμένους καὶ διατεταγμέ- 

νους Δαίμονας μαχόμενος" τῆς διαβολιχῆς χαχίας τὴν πανουργίαν 

οὐ καταπλαγείς, οὐδὲ τῶν ἀσωμάτων Δαιμόνων τὸν στρατόν, οὐχ 

ἐδειλίασας τὸ ἄταχτον πλῆϑος τῶν Ἰουδαίων, οὐ ξίφη ἠχονημένα" 

τοῦ λίϑου τοῦ ἀχρογωνιαίου μιμητὴς τυγχάνων, τῇ τῶν λίϑων 

βολῇ ἀνεδήσω τοὺς τοῦ μαρτυρίου στεφάνους. 

4. Καὶ ϑαυμαστὰ μὲν ταῦτα χαὶ ἐπίδοξα λίαν, χαὶ ἐν 

τῷ νῦν χαιρῷ ἀποπληρούμενα, πολὺ δὲ ϑαυμασιώτερον χαὶ σφόδρα 

ἐχπληχτιχώτερον τὸ ὑπὸ τοῦ μαχαρίου τούτου ἐπιδειχϑὲν μαρτύ- 

ριον" νέον γὰρ ἦν τὸ χήρυγμα τῆς εὐσεβείας χαὶ χομιδῇ ἐχείνοις 

τοῖς χρόνοις νεώτερον ἐξαγγέλλειν τὴν εἰς Χριστὸν εὐσέβειαν᾽ 

ἥχμαζε τὰ τῶν Ἑλλήνων, ἤνϑει τὰ τῶν Ἰουδαίων: ἐχόμα τὰ τῶν 

Φαρισαίων’ οὐδαμοῦ ϑεογνωσία: παντί τε χαὶ πανταχοῦ ἐχχέχυτο 

τὸ σχότος τῆς εἰδωλολατρείας: ἀνὰ πᾶσαν τὴν οἰχουμένην ἐβασί- 

λευεν ὁ ζόφος τῆς φονοχτονίας" οὐ βασιλεὺς εὐσεβής, οὐχ ἄρχων 

θεοφιλής, οὐχ Ἡγούμενος ἐλεήμων τὰ πάντα νὺξ μέλαινα χαὶ ἢ 

τῶν Δαιμόνων ἐνεβόσχετο μανία, Στέφανος μόνος ἐπὶ τὸ ὄρος τῆς 

φιλοσοφίας ἐχαϑέζετο, χατέχων μὲν τὴν λαμπάδα διὰ τῆς πίστεως, 

συσχιαζόμενος δὲ ὑπὸ τῆς ἄγαν τῶν οἰχητόρων χαχοπραγίας τῷ 

πάντα ἄνθρωπον μεϑύειν τῇ πλάνῃ τῆς ἀγνωσίας. ᾿Αλλ᾽ οὗτος ὁ 

μαχάριος ἑαυτῷ νόμος ἐπήγνυτο χαὶ τοῖς μετέπειτα στήλη εὖσε- 

βείας χαὶ διδάσχαλος τῆς χάριτος ἀνεφαίνετο' οὐχ εἶχεν προγραμ- 

μόν, οὐχ ἡγούμενον, οὐ πρῶτον ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρήσαντα᾽ 

οὐδεὶς τὴν αἵματος ὁμολογίαν ἦν ἐπιδειξάμενος, οὐδεὶς τὰ σωτη- 

ριώδη τῶν παϑημάτων ὑπὲρ τῆς δεσποτιχῆς ἐνανθρωπήσεως ἀνε- 

1 χὠδ. ἔδον || ἐπίγεε. --- ὃ πανουργείαν. --- 7 ἠκονιμένα. -- 8 ἀχρογονιαίου μι- 

μιτὴς. --α 9 ἀνεϑδείσω. --- 10 ἐπεέδοξα. --- 12 ἐχπληκτηκότερον. --- 18 χομησί. --- 

14 γεότερον. --- 1ὅ ἤνϑη |] ἐχώμα. ---α 17 εἰδολολατρείας |] ἐβασίλευσεν. --- 18 εὐὑ- 

σεβεῖς. --- 19 ϑεοφιλεῖς ||] οὐχ] οὐκ. --- 22 οἰχειτώρων. --- 28 μεϑύην τὴν πλώ- 

γην. --- 24 ἐπείγνετο. --- 25 ἀνεφένετο. --- 26 οὐχειγούμενον ᾿Ϊ μαρτυρίσαντα. -- 

28 ἐνανθρωπίσεως ἀνεδείσατο. 
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δήσατο᾽ μόνος οὗτος ὃ μαχάριος τὸ ἀρχέτυπον τοῦ μαρτυρίου ἐχ 

τῆς οἰχείας εἵλχυσεν προαιρέσεως, αὐτὸς ἑαυτοῦ διδάσχαλος γενό- 

μενος. Ὑπέδειξεν τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας, ἐνομοθέτησε τὴν δι᾽ 

αἵματος περὶ Χριστοῦ διάϑεσιν, ἔπηξε νόμους, πύλας οὐρανίους 

ἀνοίγοντας, συνεργούσης αὐτῷ τῆς ἄνωθεν βοηϑείας. ἐϑέσπιαε 

δόγματα ξεναγοῦντα εἰς Παράδεισον: ὥρισεν διατάξεις τελειούσας 

τοῖς παϑήμασι λίϑοις βαλλόμενος ἐξεπόνει τὴν εὐσέβειαν λ!ιϑο- 

βολούμενος ὑπὲρ τῶν βαλλόντων τοὺς λίϑους ηὔχετο: οὐχ ἐχώ- 

ριίσεν αὐτὸν τῆς εὐχῆς ὁ κίνδυνος, οὐ διέλυσεν αὐτοῦ τὴν ὁμολο- 

γίαν τὸ βροτοχτόνον τῶν Ἰουδαίων. Πρὸ τῆς πόλεως ἐλιϑάζετο ὁ 

πάσης πόλεως πρόμαχος" τὸ τεῖχος τὸ ἀρραγὲς πρὸ τῶν τειχέων 

ἐφονεύετο- ἀλλ᾽ οὐχ ἠρέμησεν ἢ γλῶττα τῆς εὐφημίας, οὐχ ἣσύ- 

γασε τὸ στόμα τῆς εὐφωνίας, οὐχ ἐπαύσατο ἢ ψυχὴ τῆς ϑεολο- 

γίας᾽ καὶ τὸ μὲν σῶμα τοῖς λίϑοις συνετρίβετο, τὸ δὲ πνεῦμα τῇ 

εὐχαριστίᾳ ἐσφίγγετο. Ἐμιμεῖτο τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην λέγοντα᾽ 

“Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν. οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσιν ", 

᾿Εχτήσατο χαὶ οὗτος ἐχείνην τὴν ἱερὰν εὐφωνίαν" ἀνοίξας γὰρ τὸ 

δεολόγον στόμα ἐφϑέγξατο- “Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρ- 

τίαν ταύτην ἢ 

ὅ. ἾΩ παναοίδιμε μάχαρ. ὦ τρισόλβιε μάρτυς, ὦ αὐτόπτα 

τοῦ μονογενοῦς, ὁ ἐν τοῖς τῶν οὐρανῶν ὑψώμασιν ἐπὶ γῆς ὦν, ὁ ϑεα- 

σάμενος ἑστῶτα τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸν τὸν Θεὸν Δό- 

γον, τὸν οὐρανόϑεν σοι τὰ βραβεῖα ὀρέγοντα, ἐκεῖνο τὸ ϑεοπρεπὲς 

χαὶ φριχτὸν μυστήριον ἐν τῷ σῷ μαρτυρίῳ ϑεωροῦντες ἐχπληττό- 

μεϑα, ἐξιστάμεϑα τῶν ὑπερχοσμίων σοι ϑεωροῦντες φιλοτιμούμενα 

τὰ τῆς ἀϑανασίας γνωρίσματα. Σχίζονται οἱ οὐρανοὶ πρὸς τὴν 

σὴν ἐπάνοδον εὐτρεπιζόμενοι" αἱ κατ᾽ οὐρανὸν δυνάμεις χατοπτεύου- 

σιν τῶν σῶν παϑημάτων τὸ ἀϑάνατον χλέος" αὐτὸς ὁ ἀρχιστρά- 

τηγος τῆς χατ᾽ οὐρανὸν εὐταξίας ἐφορᾷ τοῦ σοῦ μαρτυρίου τὰ 

2 χὡδ. ἥλχυσεν. --- 8 ἐνομωϑέτησε. -- 4 ἔπειξε. --- 6. ὥρησεν.--- 7 παϑείμασι.--- 
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χατορϑώματα. ᾿Εχπληττόμεϑά σου, παναοίδιμε μάχαρ, τὸ φιλό- 

χρίστον. τὸ χαρτεριχόν σου χαταϑαυμάζομεν, τὸ ὑπομονητιχόν σου 

ἀσπαζόμεϑα, προσχυνοῦμέν σου τὸ μαρτύριον, τοὺς ἄϑλους περι- 

πτυσσόμεϑα. ἐναγχαλιζόμεϑα τὰ παϑήματα, δοξάζομέν. σου τοὺς 

ἀγῶνας. ᾿Ανυμνοῦμεν τὸν ἀγωνοθέτην, εὐλογοῦμεν τὸν τοὺς στε- 

φάνους σοι βραβεύσαντα, δοξάζομεν τὸν χαρισάμενόν σοι τὸ σϑένος. 

γεραίρομεν τὸν παρασχόντα σοι τὴν δύναμιν, χαϑιχετεύομεν τοῖς 

σοῖς χαταταγῆναι βασιλείοις, παραχαλοῦμεν ταῖς σαῖς πρεσβείαις 

τῆς τῶν ἡμαρτημένων ἀπολαῦσαι συγχωρήσεως" σὲ γάρ, παναοί- 

ὃϊμε μάχαρ, στρατιῶτα τοῦ μεγάλου βασιλέως, τὸν ὑπὲρ τῆς 

εὐσεβείας ὑπομείναντα ϑάνατον ἄνδρες συνεχόμισαν χαϑωσιωμένοι 

πρὸς τὴν εὐλάβειαν χαὶ ἔϑαψαν τὸ λείψανον ἐν τόποις γειτνιάζου- 

σιν τῇ νέα Ἱερουσαλήμ, ὅπερ ἢ τῶν αἰώνων μνήμη ἀποχρύφψαι 

οὐ δεδύνηται: ἀλλὰ ϑησαυρὸς ὧν πολυτελὴς ἐχρύπτου μὲν ἐν τῇ 

Υἕ, διέλαμπες δὲ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Διὰ τοῦτο ἡμεῖς μαχάριοι 

οἱ χαταξιωϑέντες τῶν χαιρῶν τῶν τὴν σὴν φανέρωσιν χη- 

ρυξάντων. 

6. Ἢ δὲ εὕρεσις τοῦ πανολβίου σώματος τοῦτον ἔχει τὸν 

τρόπον. Κατὰ ἀγρόν τινα τῇ Ἑβραίων γλώττῃ χαλούμενον Κα- 

παργαμαλᾷ χατέχειτο, ὑπὸ μὲν τῆς ἀχλύος τῶν χρόνων ταῖς μνή- 

μαις χαλυπτόμενος, τῷ δὲ φεγγοβόλῳ πνεύματι δᾳδουχῶν τὴν 

λαμπάδα τῆς πίστεως" χαὶ τὸ μὲν ὀστράχινον σῶμα, χατὰ τὸν χοι- 

νὸν τῆς φύσεως νόμον, διελύετο, ὁ δὲ πυρσὸς τοῦ μαρτυρίου 

φεγγοβόλοις μαρμαρυγαῖς ἀνήπτετο, χηρύττων τοῦ διχαίου τὰ λεί- 

ψανα, χαὶ ἢ τῶν ὀστέων ἁρμονία ἀπέσῳζεν τὰς ἀϑανάτους μνή- 

Ὁ μάρτυρος, διὰ τὸ εἰρημένον: “᾿φυλάσσει Κύριος πάντα τὸ μας τοῦ μάρτυρος, ἰρὴμ φυλάσσ ὕριος πάντα τὰ 

ὀστᾶ αὐτοῦ" ἕν ἐξ αὐτοῦ οὐ συντριβήσεται", Εἶχεν δὲ ὁ τύμβος 

πλάχα ὑποχϑόνιον ἐπιχειμένην, ἐοιχυῖαν μιᾷ τῶν ἐμφερομένων ἐν 

τῇ Μωσαϊχῇ ἱστορίᾳ" ἐνέφαινεν δὲ χαὶ ἐπιγραφήν, μίμημα φέρου- 
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σαν τῆς ἐπὶ τοῦ δεσποτιχοῦ σταυροῦ γεγραμμένης, χαὶ ὥσπερ 

ἐχείνη ἐπεγέγραπτο ἑβραϊστί, ἑλληνιστί, ῥωμαϊῖστί, οὕτως χαὶ 

ἐνταῦϑδα ἐγχεχάραχτο τὸ ὄνομα τοῦ μάρτυρος τῇ ἑβραΐδι διαλέχτω 

“ Χαλελεήλ᾽, ὃ ἑρμηνεύεται Στέφανος ἔπρεπεν γὰρ διὰ πάντα 

τὸν ὑπὲρ τοῦ σταυροῦ ὑπομείναντα τὸ μαρτύριον πάντα ἐπιχομ’- 

ζεσϑαι τοῦ σταυρωϑέντος τὰ σύμβολα. Ἑαυτὸν γοῦν ἀποχαλύπτει 

ὁ μαχάριος, ὥσπερ ἑωϑινὸν φῶς αὐγάζων, χὰἀὶ τὰς φωτεινὰς μαρ- 

μαρυγὰς ἐμφανιζόμενος τοῖς ὁρῶσιν ἀπέλαμπεν' ὥσπερ γὰρ λίϑον 

τίμιον μαρμαίροντα ταῖς ἀστραπαῖς ἑαυτὸν ἀνέδειξεν. ᾿Εμφανίζεται 

δὲ πρεσβυτέρῳ τοῦ τόπου, ἀνδρὶ λίαν περὶ τὴν εὐσέβειαν ἀσχο- 

λουμένῳ χαὶ σφόδρα ἐχπονοῦντι τὰ ϑεοφιλέστερα᾽ ἀποχαλύπτεται 

δὲ χαὶ τῷ ὅσια φρονήσαντι Ἰωάννῃ, ἐπισχόπῳ τῆς ἐνδόξου “Ἱερου- 

σαλήμ, ἀνὸρὶ διαπραξαμένῳ ὅσα ὁ Θεὸς ϑέλει: ὁμοίως δὲ χαὶ 

ἄλλοις ὀπτάνεται ἐπισχόποις, ἄγαν πρὸς τὴν εὐσέβειαν τεϑερα- 

πευμένοις᾽ ἀποχαλύπτεται δὲ αὐτοῖς ὁ μαχάριος εἰς ἄγγελον φω- 

τὸς χρηματίζων χαὶ παραχελευόμενος τὰς περὶ τῆς τοῦ λειψάνου 

μεταχομιδῆς᾽ συμφώνοις τοῖς ῥήμασιν, ἐν ἑνὲ σχήματι, ἐν μιᾷ 

ὀπτασίᾳ ἑχατέροις ἐνεφανίζετο. ᾿Αποτίϑεται δὲ τοῦ μάχαρος τὸ 

λείψανον χατὰ τὸ αὐτοῦ Στεφάνου ϑέλημα πρὸ τῶν τειχέων τῆς 

Ἱερουσαλήμ, ἔνϑα λιϑοβοληϑεὶς καὶ τὸν ἁπανταχοῦ τῆς οἰχουμέ- 

νης βοώμενον ἐπιδόξως ὑπομείνας ϑάνατον, τοὺς λαμπροὺς τοῦ 

μαρτυρίου ἀνεδήσατο στεφάνους, ἐπαξίως τῆς ἐχείνου μνήμης χαὶ 

τῶν ἐχείνου πόνων χαὶ τῶν εὐχλεεστέρων ἀγώνων, ἐχχλησίας οἶχο- 

δομηϑείσης ὑπὸ τοῦ νῦν τὸν ἔνδοξον χαὶ περίβλεπτον ϑρόνον 

Ἰαχώβου διαχοσμοῦντος Ἰουβεναλίου, ἀνδρός, ἐν ᾧ χαὶ ὁ λόγος καὶ 

ὃ τρόπος χαὶ ὃ βίος, τό τε ἀμώμητον χαὶ ἐπίδοξον χαὶ φιλόϑεον 

τοῦ αὐτοῦ Ἰαχώβου ἀποσῴζεται, μίμημα ἀχριβῶς τυγχάνοντος τῆς 

ἐχείνου φιλοϑεΐας" ὅστις χαὶ τὴν ἐπίδοξον καὶ σωτηριώδη τοῦ Κυ- 

ρίου προσχυνουμένην ἀρξάμενος ἀπετέλεσεν γένναν, ἧς αἱ φϑάσα- 
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σαι γενεαὶ τῶν χαλῶν τῇ σπουδῇ, μᾶλλον δὲ τοῦ αὐτοῦ εὐχαῖς, 

ἀπολαύειν καταξιοῦνται. 

7. Ὦ καλλίνιχε, ὦ παναοίδιμε χαὶ τρισόλβιε μάχαρ, ὦ Στέ- 

φανε μάρτυς τὰ ἄνϑη ᾿εὐωδιάζων τῆς εὐσεβείας, ὦ ἐργαστήριον 

ἀρετῶν, ὦ πανδοχεῖον πνευματιχῶν χατορϑωμάτων, ὦ λαμπτὴρ τῷ 

πρωΐ ἀνατέλλων (χαὶ γὰρ σὺν ἀνθρώποις βιωτεύων διέλαμπες, 

σημεῖα χαὶ τέρατα χαὶ διάφορα ἰάματα ἐπιδειχνύμενος, τὰς ἀντι- 

χειμένας δυνάμεις χολάζων χαὶ τοὺς ἀντιταττομένους Δαίμονας, 

αὐτόν τε τὸν πολυσχιδῇ Δαίμονα βασανίζων ταῖς ἐνεργείαις), πρω- 

τοστάτα τῶν μαρτύρων, συνόμιλε τῶν ᾿Αγγέλων, ὁμόσχηνε τῶν 

ἀποστόλων, ἐπαινοῦμέν σου τοὺς ἀγῶνας, περιπτυσσόμεϑά σου τοὺς 

ἱδρῶτας, ἐγχαλλωπιζόμεϑά σου τὸ μαρτύριον. ὯὮ αὐτόπτα τοῦ 

μονογενοῦς, ἀνεῳχϑέντων γάρ σοι τῶν οὐρανῶν εἶδες τὸν υἱὸν τοῦ 

ἀνθρώπου ἑστῶτα ἐχ δεξιῶν τῆς δόξης (χαὶ ὡς ἔπρεπεν τὸν 

πρῶτον ϑεάσασϑαι τῶν μαρτύρων), καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὀλυμπιαχῶν 

ἀγώνων οἱ ἀγωνοθέται τοὺς νιχητὰς βραβεύουσιν, οὕτως ὁ μέγας 

ἀγωνοθέτης Χριστός, ὑπὲρ οὗ χαὶ συνεχρότεις τοὺς ἀγῶνας καὶ 

τοὺς ἄϑλους ὑπέμεινας, ἄνωϑεν ἑστὼς τὰ βραβεῖα χαὶ τοὺς στεφά- 

νους ϑαυμάζων ἀπέσῳζεν τοῦ ἰδίου ἀϑλητοῦ, ὦνπερ ἐπειλύήφεις, τὰς 

ὑπόμονὰς ἐχπληττόμενος" ἐχχυϑέν σου γὰρ τὸ αἷμα τὴν γῆν τῆς 

εἰδωλολατρείας ἀπέπλυνεν καὶ τοῖς πνιγμοῖς τὸν αἰϑέρα ϑολωϑὲέν- 

τα ἐχάϑαρεν. Πᾶς τόπος τοῖς σοῖς λειψάνοις φαιδρυνόμενος ἁγιά- 

ζεται: πᾶσα ἢ γῆ κατευλογουμένη ταῖς σαῖς εὐλογίαις λαμπρύ- 

νεται. Ὦ λαμπρὸν χαὶ τῷ ἡλίῳ τῆς διχαιοσύνης χαταλαμπόμενον 

μαρτύριον, συγχοπιάσας συμβασιλεύεις τῷ βασιλεῖ τῶν βασι- 

λευόντων χαὶ χυρίῳ τῶν χυριευόντων: προσχυνοῦμεν αὐτοῦ τὸ χρά- 

τους, ὑπερυψοῦμεν αὐτοῦ τὴν δύναμιν, σεβόμεϑα τὸν τῶν χαλῶν 

δοτῆρα, τὸν φωστῆρα, τὸν λυτρωτήν, τὸν εὐεργέτην τὸν ἄφϑο- 

νον, τὸν φιλάνϑρωπον, τὸν φιλόδουλον δεσπότην, τὸν τοῦ Στεφά- 

νο") σατέφανουν. Αὐτῷ Ἢ δύόξα εἰς- τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμῆν. Ὁ 
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(([ἘΡΟΝΥΜΟΥ καὶ ΣΩΦΡΟΝΊΙΟ Υ) 

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ͂ ΠΑΤΡῸΣ ἩΜΩΝ ΙΔΛΑΡΙΩΝΟΣ. 

(Οοά. ϑαῦυθαῖ!. 21, ἴ. 287α-288) 1. 

1. Μέλλων συγγράφειν τὸν βίον τοῦ ἀββᾶ Ἱλαρίωνος, τὸ 

ἐνοιχῆσαν ἐν αὐτῷ πνεῦμα ἅγιον ἐπιχαλοῦμαι, ἵνα, ὥσπερ ἐχείνῳ 

τὴν ἰσχὺν ἐχαρίσατο, οὕτως χἀμοὶ πρὸς τὸ διηγήσασθαι λόγον 

παράσγοι χαὶ ὅπως τοῖς λόγοις τε τὰ ἔργα ἐξισωϑείη" τῶν γὰρ 

τοιούτων Ἢ ἀρετὴ τοσαύτη ὑπάρχει, ὥς φησιν Κρίσπος, ὅσον 

ι Ἵεροσολυμ. Βιβλιοϑήχη, 11, σ. δὅ᾽ ἐγένετο δὲ τὸ σαβαϊτιχὸν ἀντίγραφον τῇ ἐν- 
-ὠρᾧ ᾿ . ." - ᾿""» ᾿ Ω ἰκῳ , ρ - , ᾽ν : 

δεχάτῃ͵ ἑχκατονταετηρίδι χαὶ σφάλματα γραφιχὰ περιέχει ὡς εἰχὸς ἐν ἑχυτῷ ἱχανά, ὧν ἐγὼ 

δῆλα ποιῶ μόνα τὰ ἐμοὶ γνωστά" μέρος γὰρ αὐτοῦ μόνον ἐξ αὐτοῦ τοῦ κώδιχος αὐτὸς ἐγὼ 
᾿ 4 . . ᾿ Ὶ ᾿ - », “ ΓῚ , ᾽ - 

ἐξεγραψάμην, τὸ δὲ λοιπὸν χείμενον ἀπέστειλέ μο! φιλοτίμως ἐχγραψάμενος εἷς τῶν ἐν 

τῇ πόλει ἹΙεροσολύμων ἑταίρων, χαὶ τοῦτο τύποις οὕτως ἐκδίδοται, ὡς ἐχεῖϑεν ἀπεστάλη 

μοι, ᾿Αντίγραφον τοῦ αὐτοῦ βίου, ὡς δὲ φαίνεται, πολὺ διάφορον τοῦ σαβαϊτιχοῦ ἀντι- 

τράφου, εὐρίσκετα! χείμενον ἔν τινι γαρτίνῳ χώδιχι τῆς ἐν τῇ νήσῳ Σάμῳ μονῆς τοῦ 

τιμίου Σταυροῦ. ᾿Επαμεινώνδας ὁ Σταμχατιάδης [Εκχχλησιαστιχὰ Σύλλεχτα. ᾽ν Σάμῳ 

189]. σ. 9] ἐτημειώσατο, ὅτι ὁ ἐν τούτῳ τῷ χώδιχ' βίος τοῦ ὁσίου ᾿Ιλαρίωνος ἄρχεται 

ὧδε’ «Μέλλων συγγράψαι τὸν βίον τοῦ μαχαρίου ᾿Ιλαρίωνος, τὸ ἐνοιχοῦν ἐν αὐτῷ ἅγιον 
-- Ἤ ω - φ' . ὃ , 4 Ἶ 5» ᾿ , Ὶ . ᾿ ΄-ὦὄ , 

πνεῦμα ἐπιχαλοῦμα!, ὅπως τὸ δωρησάμενον τὰς ἀρετὰς ἐχείνῳ χἀμοὶ λόγον διηγήσασϑαι 

αὐτὰς παράσγτ»»" λήγει δὲ εἰς τασὸς τὰς λέξεις" «συωμαγοῦντος τοῦ χυρίου ᾿Ιησοῦ Χρι- 

στοῦ, τοῦ ζῶντος χαὶ βασιλεύοντος εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων».--- Εν τοῖς πονήψασιν “1ς- 

ὑωνύμου φέρεται βίος τοῦ ὁσίου “Ιλαρίωνος, ὃν ὄντως αὐτὸς ὁ “Ιερώνυμος συνέγραψε. 

'Ῥούτου μὲν οὖν τοῦ βίου μεταφρασίς ἐστιν ἐλληνικὴ τὸ κείμενον, ὅπερ ἐν τῷδε χατα- 

χεχώρισται τῷ τόμῳ’ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πάλιν ἢ τοιαύτη μετάφρασις ἐν πολλοῖς τῶν χεφα- 
ὔ)9 "» ᾽ 4 [2 ᾿ “ὌὦῬ -ο -..»" “- ᾿ , μην 

λαίων, οις 9 β'ος συν στ τα! σφοῦρᾶ σ᾽ ΑΦΌΠΌΝ πο) βατινίλοῦ τ αρ στη σι ἀειμένον, ἐγει 

1 χῶδ. συγγράφην. 



ρος, 18. 3. «ξες 

αὐτὴν τοῖς ῥήμασιν ἐπᾶραι δύνανται αἱ ὑπέρλαμπροι φύσεις. Ὁ 

ϑὲν γὰρ ᾿Αλέξανδρος ὁ Μαχεδών, ὅν τινα ἄρχον ἣ πάρδαλιν ἣ 

τράγον τῶν αἰγῶν ὁ Δανιὴλ χαλεῖ, ὅτε εἰς τὸν τάφον τοῦ ᾿Αγιλ- 

λέως παρεγένετο, “ἾὯὩ εὐδαιμονέστατε νεανία", φησίν, “μεγάλου 

χήρυχος τῶν χατορϑωμάτων σοὺ τετυχηχώς", “Ὅμηρον δηλαδὴ 

λέγων" ἐμοῦ δὲ τοσούτου χαὶ τηλιχούτου ἀνδρὸς ἢ ἀναστροφὴ χαὶ 
. 

ὁ βίος λεχτέος ἐστίν, οὔτινος τῇ ὑποϑέσε!, εἰ χαὶ αὐτὸς “Ὅμηρος 

παρεΐη, ἐφϑόνεσεν ἂν ἢ παντελῶς ὑπέπιπτεν. Εῤ χαὶ ὅτι μάλιστα 
, ῥω 4 μὲ - .«“ ἊΨ “ 9 , 

ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος, ὁ τῆς Σαλαμινῆς τῆς Κύπρου ἐπίσχοπος, 

μετὰ Ἱλαρίωνος πλεῖστον συναναστραφεὶς χρόνον τὸν ἔπαινον 

αὐτοῦ ἐν βραχυτάτῃ ἐπιστολῇ ἔγραψεν, ἣτις πανταχοῦ ἀναγινώ- 

σχεται, ὅμως ἕτερόν ἐστιν χοινῷ τόπῳ ἐγχωμιάσαι τὸν τελευ- 
’ ΒΕ μδὶ “ ὈΥ͂ΜΘΕΣ λ , Α ,. Ἔν 9 Ἁ ἣ, ’ τήσαντα, ἕτερον δὲ τοῦ ἀπελϑόντος τὰς οἰχείας ἀρετὰς διηγήσα- 

[ ΐ νι “ ,Ὁ, ᾿ “ ἘΠ ΩΝ ! “ἡ 3 σϑαι. Οϑεν χαὶ ἡμεῖς τῇ εὐφημία μᾶλλον, Ἢ ἐφεδρεύϑη, [τοῦ] ἐναρ- 

χϑέντος παρ᾽ αὐτοῦ [ἔργου] ἐπιχειροῦντες, τῆς φωνῆς τῶν λοιδόρων 

δὲ χαὶ μέρη λίαν ἐχτενῆ, μὴ περιεχόμενα ἐν τῇ ἱερωνυμείῳ συγγραφῇ, γνώμης εἰμί, 

ὅτι τὸ μετάφρασμα τοῦτο, μεϑ᾽ οἵων εὐρίσχεται συμπληρωμάτων, ἔργον ἐστὶ Σωφρο- 

νίου, περὶ οὐ αὐτὸς ὁ ᾿ἱερώνυμος οὕτως εἴρηχε᾽ ΒΟΡΒΓΟΙΐα8. ΥἱΓ ΔρΡτίπιθ ογυαϊ 8, 

Ἰδαυάδο8β ΒοΙΒΙ]Οἤ 6 πὶ δύπας ΡΌΘΣ, οἱ ΠΌΡΟΥ ἀρ Βυ ὈΥΟΥΒΙΟΠ 6 δ5.6Γ8- 

Ρ 5 ᾿ἰπϑίρῃοπι ᾿ἰ γαπι σομηροδβυΐ: 46 Υἱτρίηἰταιῖα ᾳααοᾳὰ6 δὰ Επβιοομίαπῃ), οἱ 

νἱίδπηι ΗἸ] τί οἱ 8 πο ἢ 8 ΟἿ 1, Ορυβοῦΐα πι68, ἴῃ σγϑοουπι 6] ασδηςϊὶ ΒΟΥΠΊΟΏΘ 

ἐταηϑίυ 1: Ῥβδ ἑοῦ αὐυοᾳὰθ οἱ Ῥγορῃβῖαϑ, 4008 π08 40 ὨΘΌτΔΘΟ ἴῃ ᾿δυϊ πα 

γΟΥ 3 τ Σωφρόνιος, ἀνὴρ εἰς ἄχρον πεπαιδευμένος, τοὺς ἐπαίνους Βηϑλεὲμ ἔτ! 

νέος ὧν συνέϑηχεν, ὑπόγυον δὲ περι τῆς χαταλύσεως τοῦ Σεραπείου ἐπίσημον συνέ- 

ὃνχε λόγον" χαὶ περὶ παρϑενίας πρὸς Εὐστόχιον καὶ τὸν βίον ᾿Ιλαρίωνος μοναχοῦ, τὰ 

συγγράμματά μου, εἰς ἑλληνιχὸν λόγον εὐφυῶς μετέφρασε, καὶ τὸ Ψ᾽αλτήριον δὲ χαὶ 

ποὺς Προφήτας, οὃς ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ ἑβραίου εἰς ῥωμαϊχὸν μετηνέγχαμεν» [ΗΠ] ΘΓΟΙΥΠΙὶ 

ΘΓ ἀ6 γνἱγὶβ 1] βεγ  θα8, σαΡ. σχχχιν. Μίρπθ, Ῥαΐίσο]. Ἰδἰίηδ, τ. 28, σ, 768]. Ση- 

μειωτέον ἔτι, ὅτι τῆς ἐλληνιχὴς ταυτησὶν ἑρμηνείας τοῦ βίου ᾿Ιλαρίωνος μοναχοῦ πλῆ- 

0ωἐς ὑπῆρχε πάλαι ποτὲ μεμβράνινον ἀντίγραφον ἐν τῇ μονῇ τοῦ Διονυσίου, τῇ ἐν τῷ 

᾿Αγίῳ Ὄρει, ὅπερ ἦν μιχροῖς χεφαλαιώδεσι γεγραμμένον γράμμασι τῆς ὀγδόης ἢ τῆς 

ἐβδόμης ἑχατονταετηρίδος" μία δ᾽ ἐχάστη τῶν σελίδων αὐτοῦ μονόστηλον εἶχε τὸ χεί- 

μένον ἐκ γραμμῶν τριάχοντα' σήμερον ὅμως ἐν τῇ υονῇ ἐχείνῃη ἕν χαὶ μόνον ὑπάρχει 

φύλλον (φάχκελος ἀριϑ, 682), μήχους μὲν ὃν 0,182, πλάτους δὲ 0,10δ᾽ περιέχεται δ᾽ 

ἐν αὐτῷ τό τε 22-ον τοῦ βίου χεράλαιον καὶ μέρος τοῦ χατύπιν 29-οὐ κεφαλαίου. 

1 χῶδ, ὑπέρλαμπραι. --- 2 πάρϑαλην. --- 8 Δανιὴλ ζ΄, δ, 6} ἀχιλέως. --- ὅ τε- 

τυχιχὼς. --- 1 λεχταῖος. -- 8 παρείη ΞΞ Δά658561}] περέην. --- 1Ὸ πλείστων συνανα- 

σιραφῆς χρόνων. 
ἢ 
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τς β8.2. “τες 

χαταφρονοῦμεν, τῶν ποτὲ μὲν διαβαλλόντων τὸν ἡμέτερον Παῦλον, 

νῦν δὲ Ἱλαρίωνα τυχὸν διασυρόντων, ἐχεῖνον μὲν διὰ τὴν ἐρημίαν 

συχοφαντούντων, τούτῳ δὲ ὑποβάλλοντες τὴν πολυοχλίαν, ὡς τὸν 

μὲν ἀεὶ λανθάνοντα μηδὲ γεγενῆσϑαι δοχεῖν, τὸν δὲ ὑπὸ πολλῶν 

ὁρώμενον εὐτελῇ νομίζεσθαι. Τοῦτο πεποιήχασίν ποτε χαὶ οἱ πρό- 

γονοι αὐτῶν Φαρισαῖο!, οἷς οὔτε ἢ Ἰωάννου ἔρημος χαὶ νηστεία, 

οὔτε ἢ τοῦ χυρίου ἡμῶν χαὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ πολυοχλία 

χαὶ τροφὴ χαὶ τὸ πῶμα ἤρεσχεν. ἀλλὰ γὰρ τῷ προτεϑέντι λόγῳ 

ἀρχὴν ποιήσωμεν. 

2. ἹἹλαρίων ἐγεννήϑη ἐν χώμῃ Θαβαϑά, ἥτις περίπου πέντε μί- 

λια ἀπὸ τῆς Γαζαίων πόλεως τῆς Παλαιστίνης πρὸς νότον χεῖται. Οὐ- 

τος γονεῖς ἔχων ἐχδεδομένους τοῖς εἰδώλοις, ῥόδον ὡς εἰπεῖν ἀπὸ 

ἀχανϑῶν ἐξήνθησεν. παρ᾽ ὧν ἀποσταλεὶς εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν͵ 

χἀχεῖσε γραμματιχῷ παραδοϑείς, ὅσον ἐχείνη ἐνεδέχετο ἢ ἡλιχία, 

μέγιστα τῆς ἑαυτοῦ φύσεως χαὶ τῶν τρόπων δοχίμια ἐν βραχεῖ 

χρόνῳ παρέσχεν, πᾶσίν τε τιμιώτατος ἦν χαὶ τῆς τέχνης τῶν 

λόγων ἔμπειρος, χαὶ ὅπερ τούτων πάντων μεῖζον ἦν, εἰς τὸν χύ- 

ρίον Ἰησοῦν Χριστὸν ἐπίστευσεν. οὐ γὰρ ἑαυτὸν τῇ μανίᾳ τῆς 

ἱπποδρομίας, οὐ τῷ αἵματι τῶν χυνηγίων, οὐδὲ ϑεατριχῇ αἰσχρό- 

τητι ἕτερπεν, ἀλλ᾽ ὅλη αὐτοῦ ἢ προαίρεσις ἐν τῇ συνάξει τῆς 

ἐχχλησίας ἦν. 

ὃ. ᾿Αχούων δὲ τότε συνεχῶς τὸ ὄνομα τοῦ ἀγίου ᾿Αντωνίου, 

ὅπερ διὰ πάντων τῶν δήμων τῆς Αἰγύπτου διεφημίζετο, ἀνα- 

φϑεὶς τῇ σπουδῇ πρὸς τὸ ϑεάσασϑαι αὐτόν, παρῆλϑεν εἰς τὴν 

ἔρημον, χαὶ ἰδὼν αὐτόν, εὐθέως ἀλλάξας τὸ σχῆμα τὸ πρότερον. 

ὃ70 μῆνας πλησίον αὐτοῦ ἔμεινεν, ἀναϑεωρῶν αὐτοῦ τοῦ βίου τὴν 

ἀχολουϑίαν χαὶ τῶν τρόπων τὴν βαρύτητα, πῶς μὲν ἀδιαλείπτως. 

ἦν ἐν τῇ προσευχῇ, πῶς δὲ ταπεινὸς ἐν ταῖς ὑποδοχαῖς τῶν 

ἀδελφῶν, αὐστηρὸς ἐν τῷ ἐπιτιμᾶν, πρόϑυμος ἐν τῷ παραχαλεῖν, 

χαὶ ὅπως τὴν ἐγχράτειαν χαὶ τῆς τροφῆς αὐτοῦ τὴν βραχύτητα 

οὐδεμία πώποτε ἀσϑένεια ἔπαυσεν. Πάλιν οὖν τὴν πολυοχλίαν τῶν 

18 χωδ. παρών. --- 14 παραδωϑεὶς. --- 16 τὸν τρόπον δοχημασία ἐν βραχὺ.--- 

27 ἀδιαλήπτως. --- 81 ἀσϑενία. 



το δ πν. 5 

πρὸς αὐτὸν παραγενομένων διὰ ποιχίλα πάϑη χαὶ ὁρμὰς Δαιμό- 

νων οὐ φέρων, οὐδὲ πρέπον ἐν τῇ ἐρήμῳ λέγων δήμους. πόλεων 

ὑπομένειν, ἀλλ᾽ αὑτὸν οὕτως ἄρξασϑαι, χαϑὼς ἤρξατο ᾿Αντώνιος. 

ἐχεῖνον λέγων ὥσπερ ἄνδρα γενναῖον τῆς νίκης τὰ ἔπαϑλα λαμ- 

βάνειν, ἑαυτὸν δὲ μηδέπω τῆς στρατείας ἐφάψασϑαι, μετά τινων 

μοναζόντων εἰς τὴν ἰδίαν πατρίδα ἐπέστρεψεν: χαὶ τῶν γονέων 

αὐτοῦ τελευτησάντων, μέρος μὲν τῆς οὐσίας τοῖς ἀδελφοῖς δίδωσιν, 

μέρος δὲ τοῖς πτωχοῖς διανείμας, οὐδὲν ἑαυτῷ τὸ σύνολον ὑπο- 

λειπόμενος, φόβῳ τοῦ ἐν ταῖς τῶν ᾿Αποστόλων πράξεσιν ᾿Ανανίου 

χαὶ Σαπφείρης ὑποδείγματος χαὶ τιμωρίας, μάλιστα χαὶ τῆς 

Κυριαχῆς ἀποφάσεως μνημονεύων, τῆς λεγούσης" “ὃς οὐχ ἀπο- 

τάσσεται πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὑτοῦ, οὐ δύναται εἶναί βου μα- 

ϑητής᾽. 

σμένος δὲ ἐν Χριστῷ, εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλϑεν, ἥτις ἐν τῷ 

Ἦν οὖν τότε πεντεχαιδεχαέτης, ὅτε γυμνός, καϑωπλι- 

ἑβδόμῳ σημείῳ ἀπὸ τοῦ ἐμπορίου Μαϊουμᾶ τῆς Γάζης διὰ τοῦ 

αἰγιαλοῦ πορευόμενος εἰς Αἴγυπτον ἐν ἀριστερᾷ χάμπτεται ἐχεί- 

νῶν δὲ τῶν τόπων ταῖς τε λῃστριχαῖς ἐφόδοις ἡμαγμένων, χαὶ 

τῶν συγγενῶν αὐτοῦ χαὶ φίλων ἀπαγγελλόντων τὸν ἐπηρτημένον 

χίνδυνον. χατεφρόνησεν τοῦ ϑανάτου, ἵνα τὸν ϑάνατὸν ἐχχλίνῃ. 

4. ᾿Εϑαύμαζον τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ, ἐθαύμαζον δὲ πάντες χαὶ 

τὸν λογισμὸν αὐτοῦ: πλὴν ὅτ' χαϑάπερ τις φλὸξ ἐχ τοῦ στήῆ- 

ϑους αὐτοῦ χαὶ σπινϑῆρες ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἔλαμπον" 

λεῖαι γὰρ ἦσαν αἱ παρειαί, ἀστεῖον τὸ σῶμα χαὶ ἰσχνὸν χαὶ πρὸς 

πᾶσαν ὕβριν μὴ ἀντέχον, ὅπερ ἐλαχίστῳ φύχει χαὶ χαύματι διε- 

λύετο. Τοίνυν σάχχῳ μόνον τὰ μέλη περιβαλὼν χαὶ ἀπὸ δορᾶς 

ἔχων ἐπενδύτην, ὃν αὐτῷ ὁ μαχάριος ᾿Αντώνιος ἀποδημοῦντι 

δεδώχει, χαὶ στρῶμα ἀγροικιχόν, μεταξὺ τῆς ϑαλάσσης χαὶ τῆς 

λίμνης ὦν, τραχυτάτης χαὶ φοβερωτάτης ἐρημίας ἀπήλαυεν, δε- 

χαπέντε μόνας ἰσχάδας μετὰ δυσμὰς ἡλίου ἐσθίων. Καὶ ἐπειδὴ 

ἢ περίχωρος πᾶσα ἐχείνη λῃστηρίων πεπληρωμένη ἦν, ὁ ἐν τῷ 

2 χῶδ. πρέπων. --- 4 γενναῖον: το Π}} γενέσϑαι. --- ὃ στρατίας. --- 9. Πραξ. 
ε΄, 1-11. --α 10 σαπφήρης. --- 1118 Λουχᾶὰ ιδ΄, 88 |] μνημονεύον. --- 18 χαϑοπλι- 
σμένος. --- 16 ἐυπορίου. --- 21] στίϑους. --- 28 λίαι |) παριαί, ἄστιον. --- 24 ἀν- 
σζέχων |] ψύχει] ψυχῆ. --- 2ὅ μέλει. --- 39 σχάδας. 
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ΞΈΝΕ ΕΣ 

αὐτῷ τόπῳ παραμένων Διάβολος ἐδυσχέραινεν τί ποιήσξι, ποῦ αὐὖ- ; "παρ δι Φβυσ εν τ ἑὰως 
τὸν τρέψει, χαὶ ὁ σεμνυνόμενος πρὸ τούτου χαὶ λέγων “Ἥ εἰς τὸν 

οὐρανὸν ἀνέλθω χαὶ ὕπερϑεν τῶν ἄστρων τοῦ οὐρανοῦ ϑύήύσω τὸν ὕρό- 
ἊΨ ς ΄ῳ 4 ’ 49 .“ έ , “ «Ὁ νον μοὺ χαὶ ἔσομαι ὅμοιος τῷ ὑψίστῳ ", ἔβλεπεν ἑαυτὸν ὑπὸ παιδὸς 

ἡττώμενον χαὶ πρότερον ὑπ᾽ αὐτοῦ χαταπατούμενον ἣ διὰ τῆς ἥἢλι- 

χίας ἁμαρτάνειν δύνασϑαι. 

ὅ. Τοιγαροῦν ἐγαργάλιζεν τὰς αἰσϑήσεις αὐτοῦ χαὶ τῷ ἀχμά- 

ζοντι σώματι τὰ εἰωϑότα ὑπεχχαύματα τῶν ἡδονῶν ὑπέβαλλεν. 

Ἠναγχάζετο γοῦν ὁ τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης ἐνηυμεῖσϑαι, ὅπερ 

οὐχ ἧδει, χἀὶ τοῦ τοιούτου πράγματος τὴν πομπὴν λογίζεσϑαι, οὗ 

τὴν πεῖραν ἠγνόει. Ὀργισϑεὶς τοίνυν τὸ στῆϑος αὑτοῦ γρόνϑο'ς 

ἔτυπτεν, ὥσπερ δυνάμενος τῇ πληγῇ τῆς χειρὸς τὰς ἐνθυμήσε!:ς 

ἐξωϑεῖν, χαὶ φησίν: “᾿Εγώ σε ποιήσω, ὅὄνε, μηχέτι λαχτίζειν" 

οὐδὲ γάρ σε ἔτι χριϑαῖς ϑρέψω, ἀλλὰ ἀχύροις χαὶ λιμῷ χαὶ δίψε: 

χαταναλώσας βαρύτερά σοι ἐπιϑήσω φορτία καὶ διὰ τοῦ καύματος 

ἐλάσω χαὶ διὰ τοῦ ψύχους, ὥστε σε τροφὴν ἐπιζητεῖν μᾶλλον ἢ ἷ χοῦν; ξ σὲ τροφῇ ὙΠΤΕΣ Ἢ ἢ 

τρυφήν". Τοίνυν χυλοῦ βοτανῶν χαὶ ὀλίγοις ἰσχαδίοις μετὰ τρεῖς 
φὶ ᾽ »- [ ’ Ἑλ. ἢ Α Ἁ δ ΄ Γ 9 [ὦ ἣ τέσσαρας ἡμέρας ἐχλείπουσαν τὴν ψυχὴν ἐβάσταζεν, εὐχόμενος 

συνεχῶς καὶ φάλλων χαὶ διχέλλῃ τὴν γῆν σχάπτων, ἵνα τῶν νη- 
- δ ἢ 4 τ Ψ ’ -» μ »Φ } στειῶν τὸν χάματον ὁ τοῦ ἔργου χόπος διπλασιάσῃ ἅμα ὃὲ καὶ 

χοφίνους ἀπὸ σχοινίων ἐνυφαίνων χαὶ σειρὰς βαΐων ἔπλεχε, τοὺς 
4 , ᾿ , 9 “« κκ .«- 6 .«- 

ἐν Αἰγύπτῳ μοναχοὺς μιμούμενος. Εἰς τοσοῦτον οὖν τῇ ὑπερβολῇ 

τῶν νηστειῶν ἑαυτὸν χατέτηξεν, ὡς μόλις τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ὑπὸ 

τῆς τοῦ σώματος ἐπιφανείας συγχροτεῖσϑα!. - 

6. Ἐν μιᾷ οὖν νυχτὶ προσευχόμενος ἤρξατο ἀχούειν παιδίων 

φωνὰς ὀλολυζόντων, χαὶ λεόντων ὠρυομένων χαὶ παντοδαπῶν ὕη- 

ρίων βρυγμούς, καὶ συμμιγεῖς τινας χαὶ ἀσχήμους φωνὰς χαὶ χτύ- 

ποὺς μεγίστους ἀφανεῖς, καὶ ϑρῦλον χαὶ ταραχώδη τοῦ ἐχϑροῦ 
Ψ φ 9 ’ “ὖ “ῳ 9 ᾿ Ἷ ᾿ Ἧχον, ὡς ἐχ τούτο νοῆσαι σαφῶς αὐτόν, ὅτι τῶν Δαιμόνων 

εἰσὶν αἱ μεϑοδεῖαι τῶν φαντασμάτων, Τῷ οὖν σημείῳ τοῦ σταὺυ- 

8 Ἡσαΐου ιδ΄, 14. --- ὅ ἡττόμενον. -- 8 ὑπέβαλεν. -- 11 χύλου. --- 18,22 ἢ 

τέσσαρας - - μιμούμενος) ταῦτα πάντα γέγραπται ἐν τῇ ᾧα τοῦ 288-ου φύλλου. --- 

20 διπλασιάσει. --- 21] σχυνίων ἐν φένων. --- 80 μεϑοδίαι. 



χε "8.7. ἐξ 

ροῦ σφραγίσας ἑαυτὸν χαὶ τὸν ϑυρεὸν τῆς πίστεως χαὶ πᾶσαν τὴν πα- 

νοπλίαν τοῦ Θεοῦ ἐνδυσάμενος, ϑεὶς τὰ γόνατα ἐχτενῶς παρεχάλει 

τὸν Θεὸν δεῖξαι αὐτῷ ἡττωμένην παραυτίχα χαὶ χαταπίπτουσαν τὴν 
-ῳ.᾿ 3 ἮΝ» , Ὕ - ’ } ᾿ τοῦ ἐχϑροῦ δύναμιν. Σελήνης οὖν λαμπρᾶς χαταλαμπούσης τὴν νύχτα 

ἐχείνην εἴδεν ἅρμα ἵππων ὀξυτάτῳωῳ δρόμῳ χαὶ μεγίστῃ τα- 

ραχῇ φωνῶν χαὶ ψόφων ἐρχόμενον ὑπεράνω αὐτοῦ. ᾿Ατρεμὴς 
κ᾿ ι ω “ ἵ 4 “ 

οὖν ὑπάρχων ὁ τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης ἐπεχαλέσατο τὸν Κύριον 

λέγων, “Κύριε, βοήϑει μοι" καὶ παραχρῆμα πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν 

αὐτοῦ, ὑπορραγείσης τῆς γῆς, πᾶσα ἢ τοῦ ἐχϑροῦ δύναμις χατε- 

πόϑη. Τότε δοξάζων τὸν Κύριον ἔψαλλε λέγων" “᾿Ἐξέτεινας τὴν 
Ως κ᾿ , 9 ᾿ ' “ν᾽. Λ ἐς κ4 9 , 3 Ύ 9 δεξιάν σου, χατέπιεν αὐτοὺς γῇ "" χαὶ “Οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὔτοι ἐν 

ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι χυρίου Θεοῦ ἡμῶν ἐπιχαλεσόμεϑ χ᾽ αὐτοὶ 
“ ιν Ρ ““ “,κι Ρ Ἁ 4 , 4" συνεποδίσϑησαν χαὶ ἔπεσον, ἡμεῖς δὲ ἀνέστημεν χαὶ ἀνωρϑώϑημεν ἢ. 

7. Καταπεσὼν δὲ ὁ ἐχϑοὸς οὐχ ἐπαύσατο, ἀλλὰ πάλιν ἕτέ- 

ραις μεϑοδείαις πειράζειν αὐτὸν ἐπεχείρει. Γυναῖχας αὐτῷ γυμνὰς 

χαὶ ϑρυπτομένας αἰσχρῶς χαϑεύδοντι παριστῶν χαὶ πεινῶντι αὐτῷ 

φαντασίας ποιχίλας, βρωμάτων πλῆϑος, προσφέρει" χαὶ προσευ- 

χομένου αὐτοῦ, λύχος γινόμενος, πλησίον αὐτοῦ ἑστώς, ὠρυᾶτο. 

Καὶ ἄλλοτε πάλιν ἀλώπηξ γενόμενος, διαχλευάζων αὐτὸν ἤρξατο 

ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἅἄλλεσϑαι, χαὶ ψάλλοντος αὐτοῦ χατὰ μόνας, 

πολέμου ταραχὴν ποιῶν, ὡς σφαγεὶς πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ 

ἔπιπτεν, ἀξιῶν ταρῆναι παρ᾽ αὐτοῦ. 

8, Τούτων δὲ γινομένων χλ τοῦ ἐχϑροῦ, ὁ ἅγιος ἐχτενῶς : ὃΣ γινομένων παρὰ τοῦ ἐχὕροῦ, γιος ἐ : 
“4 , ν᾽: - Ύ , , , ω “-“ ηὔχετο: συνέβη δὲ ἐν τῇ προσευχῇ, οἵα γίνεται τὰ ἀνϑρώπινα, τῆς 

-:Ὠ ’ 9 “ [ ΎΊΐΝπς [7] Ω ’ ᾿ ὀιανοία: αὐτοῦ μετεωρισϑείσης, εἶδεν ὥσπερ ἡνίοχόν τινα ἐπὶ 

τοῦ νώτου ἑαυτοῦ χαϑεσϑέντα χαὶ τοῖς ποσὶ τὰς πλευρὰς αὐτοῦ 

διαλαχτίζειν χαὶ μετὰ φραγελλίου τύπτειν αὐτοῦ τοὺς ὥμους χαὶ 

τὸν τράχηλον αὐτοῦ εὐτόνως χαὶ λέγειν αὐτῷ “ὙΤρέχε καλῶς, ἵνο 

μὴ νυστάζῃς, χαὶ εἰ ἀτονεῖς ἀπὸ τῶν ἀχύρων, φάγε χριϑάς, ἵνα 

μέλλῃς χαλῶς τρέχειν ἢ. 

6 κῶδ. φονών. -- 9 ὑπορραγήσης. --- 10,11 ᾿Εξόδ. ιε΄, 19, --- 11..18 Ψ΄αλ, ιϑ', 

8, 9. -- 12 ἐπιχαλεσύμεθϑα) οὕτως ἐν τῷ χώδιχι ἀντὶ τοῦ μεγαλυνθϑησόμεϑα. --- 

16 μεϑοδίαις" οὕτω χαὶ κατόπι. --- 27 διαλαχτίζων. 
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9, Ταύταις ταῖς μεϑοδείαις τοῦ ἐγϑροῦ χαρτερῶς ἀνταγωνιζό- 

μενος ὁ μαχάριος ἔξω τοῦ σπηλαίου ἀπὸ γαράχων συχῆῇς ἐποίη- 

σεν ἑαυτῷ σχηνὴν πλάτους ποδῶν τεσσάρων χαὶ ὕψους πηχῶν 

τριῶν, τῆς ἡλιχίας αὐτοῦ χαμηλοτέραν, τοῦ ὃὲ μήχους ὅσον ἂν 

χαϑεύδων ἐδύνατο χωρῆσαι. Τοιαύτην ἐποίησεν αὐτήν, ἵνα τάφος 

Ἢ μᾶλλον ἥπερ ἀνάπαυσις, ᾿Ἔνταῦϑα ἀπὸ ἕξ χαὶ δεχάτου ἔτους ἕως 

εἰχοστοῦ ἔτους ἑχυτὸν ἐγχαϑείρξας διετέλει, οὔτε τοῖς χαύμασιν οὔτε 

ταῖς βροχαῖς ἐξελθὼν ἀπ᾽ αὐτῆς. 
᾿ »"" , “᾿ -«ὠ φ “ μ᾿ » -«“ 4 “ 

10. Τὴν ὃς χόμην τῆς χεφραλῆς αὑτοῦ ἅπας τοῦ ἐνιαυτοῦ, 

χατὰ τὴν ἁγίαν τοῦ Πάσχα ἡμέραν, ἐχείρετο᾽ ἢ δὲ στρωμνὴ αὖ- 

τοῦ ἦν διὰ τῶν πλεχτῶν χαράχων ἐπὶ τῆς γῆς ἕως τοῦ ϑανάτο" 
4 “ ὍΔ “- Ύ Ά Ι [οἹ «“ος 9 ε- . αὐτοῦ" τὸν ὃὲ χιτῶνα εἰχε χατὰ τὸν τύπον, ὃν ἔδωχεν αὐτῷ ὁ 

ἅγιος ᾿Αντώνιος, τρίχννον. χαὶ οὔτε ἕλλασσεν αὐτόν, οὔτε ἔπλυνεν, 
“. 5 , ἢ ξιπκορως δὲ , λ “) ΎΥ 3 , ΜΝ ἕως οὐ ἐπαλα!ὠϑη περισσὸν γὰρ ἔλεγεν εἰναι ἐν τριχίνῳ ἰἱμα- 

τίῳ χαϑαρότητα 1 ὝἝΨαλλεν δὲ χαὶ ηὔχετο καὶ τῶν 

ἁγίων Γραφῶν ἐμνημόνευεν, ὡς διὰ τῆς τούτων μνήμης οἴεσϑα! 

αὐτὸν τὸν Κύριον δρᾶν" » τὸν τύπον τῶν νηστειῶν χατὰ τὴν 

τῶν χρόνων αὔξησιν παρηλλαγμένως ἐποιεῖτο. 
ΡΙ ΝΝ ᾿ 4 « - ς ,“ 4 4 δ᾿ 1. “Ὅϑεν ἀπ᾿ ἀρχῆς τῆς ἀσχήσεως αὑτοῦ, τουτέστιν ἀπὸ πεὺ- 

τεχαιδεχαετοῦς γρόνου, ἤσϑιεν δεχαπέντς σῦχα μόνον’ εἶτα, ἀρξα- 

μένου τοῦ ἐχῦροῦ λογισμοὺς αἰσγροὺς ὑποβάλλειν αὐτῷ, ὑφεῖλεν 
9Ψ3 54 9... Ἂν μοὶ Ἁ 4 4 , , 9 Ἁ 4 - 

ἀπ᾿ αὐτῶν ἕν χαὶ ἴσϑιεν ἀγρίας βοτάνας ὠμὰς ἕως εἰχοστοῦ 

ἔτους ἀπὸ δὲ τοῦ εἰχοστοῦ ἔτους ἕως τοῦ εἰχοστοῦ τετάρτου ἔτους 

ἤσϑιεν ἡμίξεστον φαχῆς βρεχτῆς, ὠμῆς---ἀὐτὸ μόνου---. χαὶ ἀπὸ 

τοῦ εἰχοστοῦ τετάρτου ἔτους ἕως τοῦ εἰχοστοῦ ἑβδόμου ἄρτον ξη- 

ρὸν χαὶ ἅλας" εἶτα, ἀπὸ τοῦ εἰχοστοῦ ἑβδόμου ἕως τοῦ τριᾶχο- 

στοῦ ἔτους, βοτάνας ἀγρίας ὠμὰς καὶ βαλάνων ῥίζας, χαὶ ἀπὸ τοῦ 

τριαχοστοῦ ἔτους ἕως τοῦ τριαχοστοῦ πέμπτου ἕξ οὐγχίας ἄρτου 

χριϑίνου χαὶ λάχανα ἐψημένα ἄνευ ἐλαίου. ᾿Απὸ γοῦν τῆς ἄγαν χακου- 

χίας ἀμβλυωπούντων αὐτοῦ τῶν ὀφθαλμῶν χαὶ ὅλου τοῦ σώματος 

αὐτοῦ λειχηνιάζοντος καὶ δίχην χισσήρεως τραχυνϑέντος, διὰ ταύτην 

6 χῶδ. ἀνάπαυσιν. -- 16 οἴεσθαι!) οἶσθϑαι. --- 29 ἡψημένα. --ο 81 λιχιιίζον- 

τος ᾿ἰ χισίρεως. 



-.--ἕ ρ9 -- 

τὴν αἰτίαν ἠναγχάσϑη ἀπὸ τριαχοστοῦ πέμπτου ἔτους ἕως τοῦ ἐξη- 

χοστοῦ ἔτους λάχανα μετὰ ἐλαίου ἐσϑίειν, ἀπεχόμενος τῶν ὀσπρίων 

χαὶ πάσης ὀπώρας. Ὥς δὲ εἶδεν τὸ σῶμα ἑχυτοῦ πάνυ χεχλιχὸς ὁ 

ἅγιος, δόξας ἤδη ἐχδημεῖν τοῦ βίου τούτου χαὶ πρὸς Κύριον ἀναλύειν, 

πάλιν ἀπὸ τοῦ ἑξηχοστοῦ ἔτους ἕω: τοῦ ὀγδοηχοστοῦ τοῦ ἄρτο" 
“ ΄ὦ μ“ μ᾿ Ὁ μὴ ΡΞ 'Φ 4 6 ἤ ὙΑ͂ δὺς ἀκόντιον ἀπείχετο, τῇ προτέρᾳ διαγωγῇ ἐρεϑίζων ἑαυτόν, ἵνα ὡς ἄρτ' 

ἀρξάμενος τῆς ἀσχήσεως ζέων τῷ πνεύματι δουλεύῃ τῷ Κυρίῳ. 
2 8 Ύ .«“Ψ μο -»,» Ὁ» 4, “« ω . -φφ Ψ Απὸ οὖν τοῦ ὀγδοηχοστοῦ ἔτους μέχρι τῆς τελευτῆς αὐτοῦ ἤσϑιεν 

ἄρτου πέντε οὐγχίας χαὶ λάχανα μετὰ ἀλεύρου, τὸ λεγόμενον ρῥο- 

φίν, μήτε ἐν ἑορταῖς μήτε ἐν ἀρρωστίαις λύσας τὴν ἄσχησιν. 

18. Ὄντος δὲ αὐτοῦ ὀχτωχαίδεχα ἔτους, χαὶ ἀναμέσον τῆς 

ϑαλάσσης χαὶ τῆς λίμνης οἰχοῦντος τὸ πρότερον, λῃσταὶ ἐπέστη- 

σαν αὐτῷ νυχτός, οἰόμενοι εὑρίσχειν τι παρ᾽ αὐτῷ" ὃ: ὅλης ὃὲ τῆς 
ΩΝ ΠΕΡ - Ξ ἐδ τ 3 ον . ΚΑ 7 ον ΝΑ ᾿Ξ νυχτὸς χυχλοῦντες ἐζήτουν αὐτὸν χαὶ οὐχ εὐρον᾽ πρωΐας δὲ γενο- 

, ΎΝ. 9. λ ΠΕ ἐπ σεβ δ, Ύ » μένης εἰδον αὐτὸν χαὶ ἐξέστησαν. “ὥσπερ οὖν προσμε!διῶντες 

: ᾿Αποχρι- 33 ἔλεγον αὐτῷ" “Εἰ ἦλθον πρὸς σὲ λῃσταί, τί ἐποίεις 

ϑεὶς δὲ λέγει: “Γυμνὸς λῃστὰς οὐ φοβεῖται", Εἶτα φασὶν ἐκεῖνοι" 

“Κἂν σφαγῆναι εὐχερῶς ἔμελλες "᾿ς ᾿Αποχριϑεὶς δὲ ὁ ἅγιος εἶπεν" 

“Ἐπειδὴ γὰρ ἕτοιμός εἰμι τοῦ ἀποϑανεῖν, διὰ τοῦτο λῃστὰς οὐ 

φοβοῦμαι". Θαυμάσαντες δὲ ἐχεῖνοι τὸ στερρὸν τῆς πίστεως αὐ- 

τοῦ ὡμολόγησαν, ὅτι “Δι᾿ ὅλης τῆς νυχτὸς ζητοῦντές σε οὐχ 

ἐδυνήϑημεν εὑρεῖν", Καὶ τοῦτο εἰπόντες ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτοῦ χαὶ 

οὐχέτι ἤγγισαν τῷ τόπῳ ἐχείνῳ. 

18. Εἴχοσι δὲ χαὶ δύο ἔτη ἔχοντος αὐτοῦ λοιπὸν ἐν τῇ 

ἀσχήσει, διὰ πάσης τῆς Παλαιστίνης Ἢ ἐν Θεῷ αὐτοῦ πολιτεία 

ἐχηρύττετο᾽ γυνὴ ὃέ τις ἀπὸ ᾿Ελευϑεροπόλεως ἔχουσα ἔτη πεντε- 

χαίδεχα μετὰ τοῦ ἀνδρὸς αὑτῆς χαὶ μὴ τίχτουσα, διὰ τὸ εἶναι 

αὐτὴν στεῖραν, παραγενομένη πρὸς αὐτὸν ἔπεσε πρὸς τοὺς πόδας 
3... ΡΨ. 3 “ κω Ὁ 9 Ὁ." . ,,,3 Ἴ αὐτοῦ" ὃ δὲ ἰδὼν αὐτὴν ἔφυγεν ἀπ᾽ αὐτῆς: οὐδέπω γάρ, ἀφ᾽ οὐ 

μ ἱυν 9 - ἀπετάξατο, ἐλαλήχει γυναιχί, ἢ ὅλως ἐληλύϑε! πρὸς αὐτὸν γυνή: 

ἣ δὲ μετὰ δαχρύων παρεχάλε! αὐτὸν λέγουσα “Τί με ἀποστρέφη,: μ ρ , ᾿ " μὲ ἀποστρενη; 

τί με φεύγεις, δι᾿ ὑπερβολὴν ϑλίψεως, ἄνθρωπε, δεομένην σου; 

2 ἐσϑίειν] ἤσϑιεν. -- ὃ8ὃ χεχληχώς. 
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ΠΡΟ ΠΣ 

σπλαγχνίσϑητι ἐπ’ ἐμέ, δοῦλε τοῦ ἀληϑινοῦ Θεοῦ μνήσϑητι, 

ὅτι ταύτην τὴν φύσιν ἐτίμησεν ὁ Θεὸς χαὲὶ ἐκ ταύτης χατηξίωσε 

σάρχα ἐνδύσασϑαι, χαὶ αὕτη ἢ φύσις ἐγέννησέν σε᾽ τούτου χάρι" 
’ 4) ὶ Ἁ Α αν 3 ἘΦ ν "“Ψ{ [έ μή μὲ ἀποστρέψῃς χενὴν ἀπὸ σοῦ" οὐ γὰρ ἔχουσιν ἰατροῦ χρείαν 

οἱ ὑγιαίνοντες, ἀλλ᾽ οἱ καχῶς ἔχοντες ". Ταύταις ταῖς ἱχεσίαις τῆς 
’ [ “ 3 9 3. ἂν 4." γυναιχὸς συμπαϑήσας ὁ ἅγιος ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῆς τὴν αἰτίαν 

“ Ὺ 4 ΠΣ Ι “ “«Ψ τ ᾿ [ " , 

τῆς αἰτήσεως, χἀὶ μαϑὼν λέγει αὐτῇ “Θάρσει, γύναι᾽ πορεὔου 

εἰς τὸν οἶχόν σου χαὶ δῴη σοι Κύριος τὸ αἴτημά σου, ὃ ἠτήσω 

παρ᾽ αὐτοῦ", Ὑπέστρεψεν οὖν ἢ γυνὴ χα! ὃς τὸν ἄνδρ πα! : ρεψεν οὖν ἢ γυνὴ χαίρουσα πρὸς τὸν ἄνδρα 

αὑτῆς, χαὶ ἐν γαστρὶ λαβοῦσα ἕἔτεχεν υἱόν, χαὶ πληρωϑέντος τοῦ 

ἐνιαυτοῦ. ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν ἅγιον εὐχαριστοῦσα τῷ Κυρίῳ. 

Ἰδὼν δὲ τὸ παιδίον ὁ ἅγιος εὐλόγησεν αὐτὸ χαὶ τὸν πατέρα αὐ- 

τοῦ χαὶ τὴν μητέρα, καὶ ὑπέστρεψαν εἰς τὸν οἶχον αὑτῶν, εὐλο- 

γοῦντες τὸν Θεόν. 

14. Μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Αρισταινέτη συγχλητιχὴ, ᾿Ελπιδίου τινὸς 

ἀπὸ ἐπάρχων τῶν πραιτωρίων γυνή, ἀνδρὸς εὐσεβοῦς χαὶ πάν" 

τιμῶντος τοὺς χριστιανούς, μετὰ τοῦ ἀνδρὸς αὑτῆς χαὶ τῶν τριῶν 
-- ΡΝ ΟΝ 5Ὰ «ὦ , ἢ ὌΡΝ Ἁ “ 9 5λ8 -“ 5 Ὶ τέχνων πρὸς τὸν ἅγιον ᾿Αὐτώνιον εἰς τὴν ἔρημον ἀπελθοῦσα χαὶ 

φ-ς 9 Ἁ δ᾿ “- ἋὮἋ “ ᾿ .«“ -Σ ’ }] 9 ἰοόοῦσα αὐτὸν μετὰ τῶν ἰδίων τέχνων χαὶ τοῦ ἀνδρός, καὶ εὐλο- 

γηϑείσης αὐτῆς παρ᾽ αὐτοῦ ὑπέστρεφεν εἰς Γάζαν. Συνέβη οὖν τοὺς 

τρεῖς υἱοὺς αὐτῆς ὁμοϑυμαδὺὴν τῷ ἡμιτριταίῳ πάϑει ἀσϑενήσαντας 

ἀπαγορευϑῆναι παρὰ τῶν ἰατρῶν. Ἢ οὖν μήτηρ αὐτῶν ὥσπεο 

γνεχροὺς αὐτοὺς ὁρῶσα χαὶ ὡς ἀναμέσον τριῶν σχηνωμάτων 

στρεφομένη, τίνα πρῶτον πενϑῆῇσαι οὐχ ἤδει. Ριψάσης οὖν ἑαυτὴν 
49 ᾿ “᾿ς Α Ὁ , Ἁ 6 Ἁ -« ’ δ - ἐπὶ τὸ ἔδαφος χαὶ ὀδυρωμένης τὴν ὑπερβολὴν τῆς συμβάσης αὑτῇ 

συμφορᾶς, χαὶ μετὰ δαχρύων ἀναχαλουμένης τὰ τέχνα, ἐμηνύϑη 
9 »ν ἢ Α - ςο. φ ’ δᾺ “,ἋΑ “ 9 ’ 

αὐτῇ τὰ περὶ τοῦ ἁγίου ἹἸλαρίωνος. ἣ ὃε ἀχούσασα εὐϑέως 

ἠγέρϑη ἀπὸ τῆς γῆς, χαὶ πᾶσαν τὴν πολυτέλειαν τὴν περὶ αὑτὴν 

χαταλείψασα χαὶ ληϑαργήσασα ἀνδρὸς συμβιοτῆτα χαὶ τῶν συγ- 

χλητιχῶν τὴν ἀξίαν εἰς εὐτέλειαν ἀμείψασα, μόνην ἑαυτὴν μητέρα 

ἐγίνωσχεν εἶναι. Παραλαβοῦσα οὖν μεϑ’ ἑαυτῆς ὀλίγα χοράσια 
Α 4 Ἁ 

χαὶ εὐνούχους ἐβούλετο ἀπελϑεῖν πεζῇ πρὸς αὐτόν τοῦ ὃὲ ἀνδρὸς 

4)8 Λουκᾶ δ΄, 8]. --- 24 πενϑήσει. 



ἜΞΕ  Ρ 

μὴ συγχωροῦντος οὕτως αὐτὴν ἔρημον πορεύξαϑαι πρὸς τὸν ἅγιον. 

ἠναγχάσϑδη ἐπὶ ὄνῳ χαϑεσϑεῖσα ἀπελθεῖν πρὸς αὐτόν. ᾿ἸΙδοῦσα 
με 

ὃΣ αὐτὸν ἔπεσε πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ χλαίουσα χαὶ λέγουσα 

“Ὁρχίζω σε [εἰς] τὸν χύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν χαὶ τὸν τίμιον χα! 

ἔνδοξον σταυρὸν αὐτοῦ, ὥστε παραγενέσϑαι σε εἰς Γάζαν χαὶ ἀνα- 

στῆναι τοὺς τρεῖς υἱούς μοῦ, μέλλοντας τελευτᾶν, ἵνα εἰς τὴν 

τῶν Ἑλλήνων πόλιν διὰ τῆς σῆς παρουσίας χαρισϑέντων μοι τῶν 

τέχνων δοξασϑῇ ὁ Κύριος καὶ χκαταισχυνϑῇῃ ὁ Μαρνᾶς ϑεὸς τῶν 

Γαζαίων ", Συμπαϑύήσας δὲ αὐτῇ ἐπὶ τῇ συμβάσῃ συμφορᾷ ὁ ἅγιος, 

εὐμενῶς εἶπεν πρὸς αὐτήν: “Οὐδέποτε ἑαυτὸν ἔγνων ἐξελϑόντα 
ν 

ἐχ τῆς χέλλης, οὐδὲ ἔχειν συνήϑειαν ἀπέρχεσϑαι πώποτε", Ῥί- 

ψασα οὖν ἑαυτὴν ἐπὶ τὴν γῆν ἐβόα λέγουσα: ᾿᾿Ἰὶλαρίων, δοῦλε 

τοῦ Θεοῦ, χάρισαί μοι τοὺς τρεῖς υἱούς μου, οὗς ὁ ἅγιος πατήρ 

σου ᾿Αντώνιος εὐλογήσας ἐν Αἰγύπτῳ ἀπέστειλεν ὑγιαίνοντας" 

τούτους νῦν, ἐν Παλαιστίνῃ ἀποῦνήσχοντας, ἀναστήσας ἀπόδος μοι. 

Λεγούσης ὃὲ αὐτῆς ταῦτα, ἔκλαιον πάντες οἱ ὄντες μετὰ τοῦ 
. Π “ - ῇ ΔΙ 4 3 -«“ Ἁ 4 μ.»"" Θ φ 

ἁγίου ἀδελφοί" λοιπὸν γὰρ ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ" χαὶ αὐτὸς ὃξ ὁ ἅγιος 

συμπαϑήσας τῇ γυναιχὶ ἔχλαυσεν. Παραχληϑεὶς οὖν χαὶ παρὰ αὐο δι ως : : ὕειν νε: ρ 
τῶν ἀδελφῶν, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν χριστιανήν, ἐπείσϑη τοῦ ἀπελ- 

ϑεῖν χαὶ λέγει τῇ γυναιχί: “Πορεύου χαὶ τοῦ Κυρίου ϑέλοντος 

μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου παραγίνομαι πρὸς σέ". Τότε ἀναστᾶσα 

ἐκ τοῦ ἐδάφους ἢ γυνή, ὑπέστρεψεν εἰς Γάζαν. Μετὰ οὖν τὴν 
“ἢ “« ἈΝ ᾿ Δ 9 , 3 } . ὍΣ δησιν τοῦ ἡλίου παρεγένετο πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν πόλιν ὃ δὲ 

ἀνὴρ αὐτῆς ἀχούσας ἐξῆλθεν εἰς τὴν ὑπάντησιν τοῦ ἁγίου, χαὶ 
-ὦ , 9 Α ΓἊ 3 “ 3 μ ἊΣ ὀχχρύων ἔρριψεν ἑαυτὸν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ. ᾿Αναστήσας ὃὲ 

3 ας, : Ἁ 4.» 9 “ Ἵ 9 “ ᾿ Ύ Ἁ αὐτὸν εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰχίαν αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ χαὶ εὑρεν τοὺς 

τρεῖς υἱοὺς αὐτοῦ ἑτοίμους ϑανάτῳ, χαὶ προσευξάμενος περὶ αὐ- 

τῶν, ἐπιχαλεσάμενός τε τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς χαὶ τοῦ υἱοῦ χαὶ 

τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἔϑηχε τὰς χεῖρας αὑτοῦ ἐπ᾽ αὐτοὺς χαὶ 
49 [ οΝ [2 ,«“ 4 4 « «- 

εὐθέως ἵδρωσαν: χαὶ λαβόντες βρῶσιν παρ᾽ αὐτοῦ, παραχρῆμα 
6 “ , 9 , ἰ -«- - ». Σ ΡἬ φ-: , 

ὑγιεῖς γενόμενοι, ἀνέστησαν ἀπὸ τῶν χλινῶν δοξάζοντες τὸν Θεόν. 

Ἰδόντες δὲ οἱ γονεῖς αὐτῶν τὴν σωτηρίαν τῶν τέχνων αὑτῶν. “ : 

2 κῶδ, χαϑεσϑῆσϑαι. -- 1 πόλιν] ἀπόγρ. πάλιν }] μαρνὰς. --- 24. ἀπάντησιν. 
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τξὸ ΟΣ 

γαίροντες ἐδόξατον τὸν Κύλιον χαὶ εὐχαρ'στοῦντες τῷ ἁγίῳ χατε- 

φίλουν τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Τοῦτο ὃὲ γνωστὸν ἐγένετο πάσῃ τῇ 

Παλαιστίνῃ χαὶ Συρίᾳ χαὶ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ πάντες ἐδόξασαν τὸν 

Θεόν. Ἔχτοτε οὖν πολὺ πλῆϑος τῶν ἀσϑενούντων πο'χίλα'ς νόσοις 

ἀπὸ πολλῶν πατρίδων παρεγίνοντο πρὸς αὐτὸν χα! πάντες ταῖς 

ὁσίαις αὐτοῦ εὐχαῖς ἰῶντο, ὥστε ἐχ τῆς τοιαύτης τοῦ Θεοῦ δω- 

ρεᾶς πολὺ πλῆϑος πιστεύειν χαὶ γίνεσϑαι αὐτοὺς χριστιανούς, χαὶ 

πολλοὺς ἀπ᾿ αὐτῶν γινομένους μοναχοὺς ἀφιεροῦν ἑαυτοὺς τῷ 

Κυρίῳ: οὐδέπω γὰρ ἦν μοναστήριον ἐν "τῇ Παλαιστίνῃ, οὐδὲ μο- 

ναζων ἐφαίνετο ἐν τοῖς μέρεσιν ἐχείνοις πρὸ τοῦ ἁγίου ἹἸλαρίωνος᾽ 

αὐτὸς ὃὲ διδάσχαλος καὶ πατὴρ τῆς ἐν τ ἄν: πολιτείας γέγονεν 

ἐν τῇ πατρίδι ἐχείνῃ, χαὶ αὐτὸς ἐθεμελίωσε τὸν βίον τῶν μο- 
“«- Ύ Ύ Φ ’ . " - 4 » λ ᾿ 

ναχῶν. Ετχεν οὖν ὁ Κύριος ἐν μὲν τῇ Αἰγύπτῳ τὸν γέροντα 

᾿Αντώνιον, ἐν ὃὲ τῇ Παλαιστίνῃ τὸν νεώτερον ἹἹλαρίωνα. 

15. Γυνὴ δέ τις ἀπὸ 'Ρινοχουρούρων τυφλωϑεῖσα ἀπὸ δεχαε- 

τοῦς χρόνου, χαὶ πάντα τὰ ὑπάργοντα αὑτῆς ἰατροῖς προσαναλώ- 

σασα χαὶ μηδὲν παρ᾽ αὐτῶν ὠφεληϑεῖσα, ἀλλά, χαϑὼς ἐν τοῖς 

ἁγίοις Εὐαγγελίοις περὶ τῆς αἱἰμορροούσης γέγραπται, μᾶλλον εἰς 

τὸ χεῖρον ἐλϑοῦσα,. χειραγωγουμένη προσήηχὕη αὐτῷ δεομένη 

χαὶ λέγουσα τὴν αἰτίαν τοῦ πάϑους καὶ τὸν γρόνον, χαὶ ὅτι 

πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς τοῖς ἰατροῖς προσαναλώσασα οὐδὲν 
4 ὡς ΄ ΩΝ ἜΣ τ ὡς ΗΝ "Ὁ 4 ’ Ψ [ 

ὠφελήϑη. Παρεχάλει οὖν αὐτόν, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου 
"εἶ Ι, ὍΣΣ ΩΣ ὸ ϑα) Ἀγ ΡΣ, ΤΝ 4.» 3...» ΕἸ δὲ θ ': ἀγάμενος τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῆς ἰάσηται αὐτήν. Εἶπεν δὲ ὁ ἅγιος 

πρὸς αὐτὴν: “ΕΠ ἐχεῖνα, ἃ εἰς τοὺς ἰατροὺς ἀνήλωσας, ἔδωχας 

αὐτοῖς πτωχοῖς, πάλαι ἄν σε ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν χαὶ τῶν σωμάτων 

ἰάσατο Ἰησοῦς". Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ χυρίο" 

Ἰησοῦ Χριστοῦ ἥψατο τῶν ὀφρϑαλμῶν αὐτῆς χαὶ παραχρῆμα 

ἀνέβλεψε, χαὶ πάντες οἱ ὁρῶντες αὐτὴν ἐδόξασαν τὸν Θεόν. 

16. Ἡνίοχος δέ τις ἀπὸ τῆς πόλεως Γάζης ἐν τῷ ἄρματι 

πληγεὶς ὑπὴ Δαίμονος χαὶ παραλυϑεὶς ὅλος ἐξηράνθη, ὥστε μὴ 

δύνασϑαι αὐτόν τι τῶν μελῶν αὑτοῦ σαλεῦσαι. Ἐπὶ χραββάτου 
Ύ Ν [ἘΞ Ὁ 4 ἜΞΨΕΣ, 9 , - ΟΝ θέντες αὐτὸν οἱ ἴδιοι αὐτοῦ ἐχόμισαν εἰς τὸ μοναστήριον τοῦ 

18 Ματῦ. ϑ΄, 20-22. 



πὰς Ὁ 3. 1.2. 

ἁγίου. χαὶ ἔϑηχαν αὐτὸν παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, μόνον χινουμέ- 

νης τῆς γλώσσης αὐτοῦ. Παρεχάλει οὖν τὸν ἅγιον περὶ τῆς σωτη- 

ρίας αὐτοῦ. Εἶπεν δὲ αὐτῷ “᾿Αδύνατον ϑεραπευϑῆναί σε, ἐὰν μὴ 

πρότερον πιστεύσῃς εἰς τὸν μέλλοντά σε ϑεραπεύειν". Ὃ δὲ καὶ 

πιστεύειν ὡμολόγησε χαὶ τὴν ἀρχαίαν τέχνην χαταλεῖψαι χαὶ τοῦ 

λοιποῦ δουλεύειν τῷ Κυρίῳ. Πιστεύσας οὖν εἰς τὸν χύριον Ἰησοῦν 

Χριστὸν εὐθέως χαὶ φυχῇ χαὶ σώματι ὑγιὴς ἐγένετο. 

17. “ἕτερος δέ τις νεανίσχος, Μεσίχλας ὀνόματι, ἀπὸ προα- 

στείων ἱἱεροσολύμων, πάνυ ἰσχυρὸς τῷ σώματι, ὡς δύνασϑα' 

αὐτὸν δεχαπέντε μοδίους σίτου εἰς μῆχος ὁδοῦ ἀχόπως βαστάσαι, 

χαὶ πάντων εἰς τὸ βαστάξαι γόμους ἰσχυρότερος ἦν. Οὗτος πλη- 

γεὶς ὑπὸ Δαίμονος ἀχαϑάρτου, πέδαις χαὶ ἁλύσεσι τοὺς πόδας χαὶ 

τὰς χεῖρας δεϑείς, ἐν ὀχυρώμασι μετὰ πολλῆς ἀσφαλείας καϑειρχϑεὶς 

ἐφυλάσσετο. Τῇ οὖν τοῦ Δαίμονος ἀγριότητι χαὶ τῇ ῥώμῃ τοῦ 

σώματος τὰ δεσμὰ χαὶ τὴν τῶν ϑυρῶν ἀσφάλειαν εὐχερῶς συντρί- 

βων ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ Δαίμονος καὶ τοὺς ἀπαντῶντας αὐτῷ ἀνὺῦρώ- 
Ἁ ποὺς ἠφάνιζε' τῶν μὲν τὰς ῥίνας, τῶν δὲ τὰ χείλη χαὶ τὰ ὦτα 

τοῖς ὀδοῦσιν ἀπέτεμνεν, τῶν δὲ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας συν- 

τρίβων ἀπέχοπτεν ἀτειδῶς" ἄλλων δὲ τοὺς λάρυγγας ἔϑλα χαὶ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ἠφάνιζεν, χαὶ πολλὰ δεινὰ ἐποίει ἐν τῇ χώρα 

ἐχείνῃ, χαὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι. Συναχϑέντες οὖν πλῆ- 

ὕος χαὶ συλλαβόντες αὐτὸν ἔδησαν ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ σιδήρῳ, καὶ 

λαβόντες σχοίνους, ὡς ἠγροιωμένον ταῦρον σύροντες, ἤγαγον πρὸς 

τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ Ἱλαρίωνα᾽ ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ ἐφοβή- 

ὕησαν χαὶ ἔφυγον ἔσω, χαὶ εἰσελϑόντες ἐμήνυσαν τῷ ἁγίῳ περὶ 

αὐτοῦ" ἦν γὰρ ἐν τῷ χελλίῳ ἡσυχάζων. Ἐξελθὼν δὲ ἐχέλευσεν 

“»Ἐ 

9 «Ψ μ αὐτὸν λυϑέντα προσαχϑῆναι αὐτῷ" ἐρχομένου ὃὲ αὐτοῦ λέγει αὐτῷ" 

“Κλῖνον τὴν χεφαλήν σου χαὶ ἔρχου". ὁ δὲ χλίνας τὴν χεραλὴν 

χαὶ πᾶσαν τὴν ἀγριότητα ἡμερώσας, χαϑεζομένου τοῦ ἁγίου, τῇ 
Ῥ Ἁ Ἰλώσσῃ τοὺς πόδας ἀὐτοῦ ἔλειχεν. Ἐπὶ ἑπτὰ οὖν ἡμέρας ηὔξατο 

8 Μεσίχλας] οὕτως ἐν τῷ κώδιχι' τὸ δὲ λατινιχὸν χείμενον ἔχει τὸ ΜΑΙΒ[1858᾽ 

ἀλλ᾽ οἱ τούτου ἐκδόται λέγουσι ταῦτα αἰγ8 ποδϑίτὶ οοἀἀ. Μ 6881 6 8 8 ὨδΡΌΘηΐ, 4]1] 

ΔΙ 6 8188», -- 11 χῶδ, πάντων ὦν. --- 28 σχύνους. --- 80 ἔλιχεν. 
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περὶ αὐτοῦ, χαὶ ἐπιϑεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας λέγει: “᾿Εν τῷ 

ὀνόματι τοῦ χυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔξελθε ἀπ᾽ αὐτοῦ, τὸ ἀχάϑαρ- 

τον πνεῦμα, χαὶ πορεύϑητι εἰς ἀνύδρους τόπους ᾿", Σπαράξας δὲ 

αὐτὸν ὁ Δαίμων χαὶ ῥήξας εἰς τὴν γῆν ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, χαὶ 

τῇ τοῦ Κυρίου χάριτι ὑγιὴς γέγονεν ὁ ἄνϑρωπος καὶ ὑπέστρεψεν 
4 “« 9 “« μὰ ΨΜ .ΦἋ φ ῥω λῚ 

εἰς τὸν οἶχον αὑτοῦ εὐχαριστῶν τῷ Κυρίῳ ἔλεγεν δὲ ὁ ἅγ'!ος πρὸς 

τοὺς παρόντας" “Οὐχέτι τοῦτο τῆς ἡμέτέρας δυνάμεως, ἀδελφοί, 

ἀλλὰ τῆς φιλανθρώπου δυνάμεως χαὶ χάριτος τοῦ σωτῆρος. τοῦ 

τὰς ἀσϑενείας ἡμῶν εἰς ἑαυτὸν ἀναλαβόντος χαὶ τὰς ἀσϑενείας 

ἡμῶν βαστάσαντος, χαὶ πάντοτε διὰ τὴν ἀνεχδιήγητον αὑτοῦ εἰς 

ἡμᾶς ἀγάπην διὰ τῶν δούλων αὐτοῦ ἰωμένου. Αὐτὸν οὖν ἀχκατα- 

παύστως δοξάσωμεν, ἀδελφοί". 

18. Λέγοντος οὖν τοῦτα τοῦ ὁσίου τοῖς ἀδελφοῖς. ἤχϑη πρὸς 

αὐτὸν ὥρίων τις, ἀνὴρ συγχλητιχὸς τῶν ἐνδόξων χαὶ πάνυ πλου- 

σίων, ἀπὸ ᾿Αειλέας πόλεως τῆς παρὰ τὴν ᾿Ερυϑρὰν Θάλασσαν 

χειμένης, πληγεὶς ὑπὸ λεγεῶνος Δαιμονίων χαὶ δεδεμένος τὰς 

“εῖρας χαὶ τοὺς πόδας χαὶ τὸν τράχηλον σιδήρῳ, χαὶ οἱ ὀφθαλμοὶ 
9 »"“ ως Ύ 3 ’ ΎἼ μὴ , ». 5» ι 9 αὐτοῦ ἦσαν ὡς αἷμα. Ἠπείλει οὖν δεινὰ τοῖς ἐνέγχασιν αὐτὸν εἰς 
4 7) Ὕ “6 ,κ. “- Ἅ ς Σ λῚ 4 τὸν ἅγιον: εὕρεν ὃξ διαχινοῦντα τὸν μαχάριον ἱἹλαρίωνα παρὰ τὸν 

αἰγιαλὸν χαὶ ὁμιλοῦντα τοῖς ἀδελφοῖς. ᾿Αϑρόως οὖν ἁρπάσας αὖ- 
, Ἁ « ’ 4 λ] “ἝᾳΪ }: οι, Ἁ τὸν ἀπὸ τῶν χρατούντων αὐτὸν ἔδραμε πρὸς τὸν ἅγιον, χαὶ ἐχ 

---ν ὸ , λ ΝΕ το σι ἩΞΟΥΝ 5, γ! 5" Κ ᾿ ΑΕ , τ τῶν ὀπίσω περιλαβὼν Ὧρεν αὐτὸν εἰς ὕψος. Κραυγὴ οὖν γέγονεν 
φ 4 μ ’ , Ἁ ’ 9 -«᾿ Ἁ ὑπὸ πάντων μεγάλη ἐφτοβήϑησαν γάρ, μήπως τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ 
" λ α« ΄α« ’ ἰξ ᾿ -Ὄ ,43ἷ΄᾽Ὰ΄Άλῃ» ὑπὸ τῆς σχληρᾶς νηστείας σεσαϑρωμένα συντρίψῃ. Μειδιάσας δὲ ὁ 

ἅγιος εἶπεν πρὸς αὐτούς" “Ἐάσατέ με τὸν ἐμὸν ἀντίπαλον πα- 

λαίειν ᾿, Καὶ χρατήσας αὐτὸν ὁ ἅγιος ἐχ τῶν τριχῶν τῆς χεφαλῆῇ;ς 

αὐτοῦ ἔρριψεν αὐτὸν πρὸς τοὺς πόδας αὑτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ 

ταῖς χερσὶ στοίγξας αὐτὸν χαὶ πατήσας τοῖς πόσὶν ἔλεγεν" “Κρί- 
[ἢ ᾽ ΄ῳ - ΄ Ω͂ [2 , κὦ» Ἁ ’ 

νου, Δαιμόνων γένος, τῇ τοῦ Κυρίου δυνάμει, χἀὶ νῦν χαὶ παυ- 

τοτε χρίνου, χαὶ εἰς τὸ ἑτοιμασϑέν σοι ἀχοίμητον πῦρ χαταστρέφου, 

ἐξελθὼν ἀπὸ τοῦ πλάσματος τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τῆς ἄρτι ὥρας. 

Διωχόμενος δὲ ὁ λεγεὼν τῶν Δαιμόνων ἔχραξε λέγων “Ἐξέργο- 

15 κωδ, ᾿ἡχιλέαςξ Ξε ΑἾ]Δ6. --- 16 πληγὴς. --- 15 ἠπεέλη. 



ες ὦ 5.5 

3 
. μαι, δοῦλε τοῦ Θεοῦ Ἱλαρίων! τί ἡμᾶς βασανίζεις "; Καὶ χλίνας 

τὴν χεφαλὴν χαὶ τῇ χορυγρῇ τύψας τὴν γῆν χαὶ ῥίψας αὐτὸν ἐπ᾽ 

αὐτῆς ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. Θαῦμα δὲ ἦν μέγα χαὶ παράδοξον, πῶς ἐχ 

τοῦ ἑνὸς στόματος διάφοροι χολαζομένων φωναὶ ἠκχούοντο, χαὶ 
Θ 3 ᾿ Ρ Ἁ , κ“ἱ .«- ὃ . 4 φς Ἁ ὡς μὴ δυναμένων φέρειν τὰς τιμωρίας ἐξελϑεῖν ἐδέοντο. Εἰς ἑαυτὸν 

ὁὲ γενόμενος ὁ ἀνὴρ ἐπεκαλέσατο τὸν Κύριον, λέγων: “Κύριε Ἰησοῦ 

Χριστέ, λῦσον με τὸν ταπεινὸν χαὶ αἰχμάλωτον, [ἐπειδὴ] μίαν φυχὴν 

σῶσαι χαὶ πολλοὺς πολεμοῦντας τὸ πλάσμα σοὺ νιχῇσαι σόν ἔστι, 

φιλάνθρωπε δέσποτα " Ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος, γὔξατο ὁ ἅγιος 

χαὶ ἐπέϑηχεν αὐτῷ τὰς χεῖρας χαὶ ὑγιὴς γέγονεν. Εὐχαριστῶν οὖν 
“ .“» ; ’ . ’«“ 4 “ 9 " ᾿ 4 ᾿ τῷ. ἁγίῳ “χατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ: εὐλογήσας δὲ αὐτὸν χαὶ 

“ « Υ͂ [ή Ἁ κἐ 9 “Ὁ 9 “ὖ 

παραϑέμενος τῷ Κυρίῳ ἀπέλυσεν εἰς τὸν, οἵχον αὐτοῦ, αἰνοῦντα 

χαὶ δοξάζοντα τὸν Θεόν. Μετὰ δὲ ἐνιαυτοῦ χρόνον, λαβὼν τὴν 

γυναῖχλχα αὑτοῦ χαὶ τὰ παιδία, ἦλθεν εἰς τὸ μοναστήριον τοῦ 

ἁγίου, χαὶ προσπίπτων μετὰ τῶν ἰδίων αὑτοῦ ἔχαιρεν χαὶ ἐδόξα- 

ζε τὸν Κύριον, τὸν δι’ αὐτοῦ τὴν σωτηρίαν αὐτῷ γχαρίισάμενον, 

χαὶ πολλὰ χρήματα χομίσας προσήνεγχεν αὐτῷ, Ἰὸὼν ὃὲ αὐτὰ : ΧΡῊ δ σας ὈΠΡΟΘΎΥΕΤ' τς 
ὁ μαχάριος εἶπεν αὐτῷ: “Τέχνον Ὥρίων, οὖχ ἤχουσας τί ἔπαϑεν 

»λ ᾿ , ΓΝ “ ΔΩ, Δ. “« ᾿ ’ Γιεζὶ λαβὼν γρήματα παρὰ τοῦ ἀνὸρός, τῇ τοῦ Κυρίου χάριτι 

χαϑαρισϑέντος ἀπὸ τῆς λέπρας: Ἔϊλν οὖν ταῦτα δέξωμαι χἀγώ, ὡς 

τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ χρήμασι παρέχων, προσχρούω τῷ Κυρίῳ ἢ. 

Προσέπεσεν δὲ πάλιν μετὰ τῆς γυναιχὸς αὑτοῦ χαὶ τῶν τέχνων 
᾿ Ἁ “ [) -οΦ»,» 3 ι ᾿ο, “« “« 

χλαίων χαὶ παραχαλῶν, ἵνα δέξηται αὐτὰ χαὶ δώσῃ τοῖς πτωχοῖς. 

Λέγει οὖν αὐτῷ ὁ μαχάριος" “᾿ Συμφέρει σοι, τέχνον, ἵνα δ'ὰ τῶν 

ἰδίων γειρῶν σου δώσῃς αὐτὰ πτωχοῖς" ἐγὼ γάρ", φησί, “ γάρ 

ἐλεημοσύνης δέχεσϑαι τὰ ἀλλότρια οὐ βούλομαι: πολλοὶ γὰρ ἐπ᾽ 

ὀνόματι τῶν πτωχῶν λαμβάνοντες τὰ ἀλλότρια γρήματα τὰς 
ἑαυτῶν Ψυγὰ: ἐϑανά "" ἐλ ἡνῃ δὲ τέγνην οὐχ ἔγει" ἑαυτῶν ψυχὰς ἐθανάτωσαν: ἐλεημοσύνη δὲ τέχνην οὐχ ἔχει. 

Αὐτὸς δὲ ἐνέμενε χλαίων χαὶ ἀξιῶν, ὅπως μὴ ἀποστρέψῃ αὐτά. 

Λέγει οὖν αὐτῷ: “Μὴ λυπηϑῇς, υἱέ μου ὃ γὰρ ποιῶ, ὑπὲρ σοῦ 

4 χῶδ. σώματος πλήϑη διαφόρων χολαζομένων φωνῇ ἡχούετο κτλ. λατινιστί: 

ΟΧ ὍΠῸ ΠΟΙΏΪΠΐΪ8Β ΟΥΘ αἰγθυβ86 Ὑ0668, οἱ αἰιλϑὶ σοη 51.158 ΡΟΡᾺΪ ΟἸϑιΟΥ δυο αΐατ.--- 

19 Βασιλ. 4, ε΄, 20-217. --- 80 λυπηϑεὶς. 
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ὅς ὦ ,ξπ-: 

ποιῶ" ἐὰν γὰρ ταῦτα δέξωμαι, εἰς σὲ πάλιν ὁ λεγεὼν τῶν Δαι- 

μόνων ἐπιστρέφε: ". ̓ Αχούσας δὲ τοῦτο ἡσύχασεν. Πολλὰ οὖν πα-- 

ρεχάλεσεν ὁ ἅγιος πείϑων αὐτὸν διὰ τῶν ἰδίων χειρῶν διαδοῦνας: 

ταῦτα τοῖς πτωχοῖς, χαὶ προσευξάμενος ὑπὲρ αὐτῶν χαὶ εὐλογῆσας 

δ αὑτοὺς ἀπέλυσεν. ἐν εἰρήνῃ. 

19. Ζανάνους δέ τις ὀνόματι ἀπὸ τοῦ Μαϊουμᾶ, πλησίον τοῦ 

μοναστηρίο" τοῦ ἁγίου λατομῶν λίϑους, ἐξαίφνης παραλυτιχὸς γέ- 

Ἰονβ. Βαστάξαντες οὖν αὐτὸν οἱ συνεργάται αὐτοῦ ἤνεγχαν πρὸς 

αὐτόν, καὶ ἐπιϑέντος αὐτῷ τὰς χεῖρας χαὶ προσευξαμένου εὐθέως 

10 ὑγιὴς γέγονεν ὁ ἄνϑρωπος χαὶ ἀπῆλϑεν εἰς τὸ ἔργον αὑτοῦ. Πάντες 

οὖν ἐδόξαζον τὸν Θεὸν ἐπὶ τοῖς γινομένοις ϑαυμασίοις διὰ τοῦ 

ὁσίου δούλου αὐτοῦ Ἱλαρίωνος, χαὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀπίστων 

ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

20. Εἷς δέ τις στρατηγὸς τῆς πόλεως Γάζης ὀνόματι Ἰταλι- 

1Ιὅ χός, χριστιανὸς χαὶ πάνυ πιστός, τὴν τῶν ἱπποὸρομίων φιλοτιμίαν 

ἐπιτελῶν τῇ πόλει, τὸν ἀντιστρατηγοῦντα αὐτῷ εἶχεν, ἄνϑρωπόν 

τινα εἰδωλολάτρην, ἐμμανῶς σεβόμενον τὸ εἴδωλον Μαρνᾶν, καὶ 

διὰ τῶν τῷ βὸδελύγματι τούτῳ παρεδρευόντων ἀχαϑάρτων Δαιμό- 

νων πολλὰ ἔβλαπτε τὸν ᾿ἸΙταλιχόν, τοὺς ἐχλεχτοὺς αὐτοῦ ἵππους 

40 χλῶν ἀφειδῶς" ὁμοίως δὲ χαὶ τοὺς ἡνιόχους αὐτοῦ ταῖς γοητείαις ἀπρά- 

χτοὺς τῆς τοιαύτης τέχνης χαϑιστῶν χαὶ γαυριῶν μετὰ τῶν ὁμοίων 

αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ἐχϑίστῃ τῶν αἱμοβόρων Δαιμόνων κατὰ εὐσεβοῦς ἀν- 

δρὸς βλάβῃ ὠνείδιζεν αὐτὸν λέγων’ “ Ποῦ ἐστιν ἢ βοήϑεια τοῦ Θεοῦ 

σου", Βουλόμενος οὖν τὰ τῶν ἀϑλίων τούτων ἐμφράξαι στόματα. 

25 παραγίνεται πρὸς τὸν ἅγιον Ἱλαρίωνα ὁ Ἰἰταλιχός, οὐχ ἵνα τὸν 

ἀντίδικον αὐτοῦ βλάψῃ, ἀλλ᾽ ἵνα ἑαυτὸν παραφυλάξῃ ταῖς ὁσίαις 

αὐτοῦ εὐχαῖς ἀπὸ τῆς βλάβης τῶν φϑοροποιῶν Δαιμόνων, Παρε- 

χάλει οὖν τὸν μαχάριον, ὥστε ὃ)1τι᾽ εὐχῆς αὐτοῦ παραδϑέσϑαι αὐτὸν 

τῷ Κυρίῳ χαὶ τὰ ἀνήχοντα᾽ ἄτοπον δὲ ἔδοξε τῷ ἁγίῳ περὶ τοιαύ- 

80 τῆς ὑποθέσεως προσεύξασϑαι. ρέμα οὖν μειδιάσας λέγει τῷ 

Ἰταλιχῷ: “Διατί οὐ μᾶλλον πωλεῖς τοὺς ἵππους χαἀὶ τὰς τιμὰς 

3 χῶδ, ἐπιστρέφη. --- 6 Ζανάνου:) λατ. αδΖδηυδ, ΖαΖζαηιβδ, Ζρηδίηυβ ἢ 

Ζαπδηυϑ. 



με ΤΟ, ὡξς 

αὐτῶν νῦν περὶ σωτηρίας τῆς ψυχῆς σου δίδως τοῖς πτωχοῖς "" 

Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰταλιχός" “Οὐχὶ ϑέλοντες ταῦτα παρέχομεν, δοῦλε 

τοῦ ἀληϑινοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τέλος ἐστὶ δημόσιον. χαὶ ϑεσμοῖς τῶν 
δ 9 “ 

βασιλέων χατὰ τὰς ἐπισήμους τῶν πόλεων αἱ τοιαῦται δίδονται 

φιλοτιμίαι" ἀσεβὲς δέ ἐστιν ἐμοὶ χριστιανῷ ἀνϑρώπῳ χαταλεῖφψαι τὴν 

τοῦ Θεοῦ βοήϑειαν χαὶ μαγιχαῖς Δαιμόνων βλάβα!ς τοὺς ἐναντίους ἀμύ- 

νασϑαι. Τούτου χάριν εὔξασϑαι περὶ τοῦ οἴχου μοῦ παραχαλῶ σε, 

ἵνα μὴ δ᾽ ἐμὲ παρὰ τῶν ἀϑέων Γαζαίων βλασφημῆται ὁ Κύριος, 

ὡς ἀδυνατῶν ἐχ τῆς τούτων χαταδυναστείας ἐξελέσϑαι με.", ᾿Αχού- 
Ἁ “ . 6, » Α .Ὶ “« 4 - 

σας δὲ ταῦτα ὁ ἅγιος χαὶ πολλὰ παρὰ τῶν ἀδελφῶν παραχλη- 

ϑείς, διὰ τὴν πίστιν τοῦ ἀνὸρός, τὴν τῆς εὐχῆς χάριν δοῦναι προ- 
ΝΣ Σ φ “ἊΑ »- ἣ , - .ἿΝ .Σ γ χλ Α ΔΝ ’ 

ϑύμως, ὡς ὃε εὔξασθαι μὲν προφανῶς οὐχ ἐπένευσεν, ἀλλὰ ἐχέ- 
᾿ , δ “- 3 φν .Ξ ο Ὡς 

λευσεν τὸ ποτήριον αὑτοῦ, ἐν ᾧ ἔπινεν, ὀστράχινον [ὅν], πληρωϑῆναι 

ὕδατος χαὶ δοϑῆναι αὐτῷ. Ὡς οὖν ἐδέξατο αὐτὸ ὁ Ἰταλιχός, εἶδεν 

ἐν τῷ ὕδατι τῷ ἐν τῷ ποτηρίῳ τοὺς ἵππους χαὶ τὸν σταῦλον 

αὑτοῦ χαὶ τοὺς Ἡνιόχους χαὶ τὰ ἅρματα, πῶς ὑπὸ τῆς τῶν ἐναν- 
, ἢ , Ύ ας Ὁ , Ξ, κἡ ᾿ , 5.» ΚΝ 

τίων περιεργίας ἦσαν χαταδεδεμένοι. Δοζάσας οὖν τὸν Θεὸν ἐπὶ 

τῇ τοιαύτῃ φανερώσει, παραγενόμενος εἰς τὸν σταῦλον προσηύ- 

ξατο, χαὶ λαβὼν ἐκ τοῦ ὕδατος τούς τε ἵππους χαὶ τοὺς 
ἰ ’ λ Ἁ ΄- Ἁ ᾿ 6 9 ακ ’ “ Ζ 

ἡνιόχους χαὶ τὸν σταῦλον χαὶ τὰ ἅρματα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυ- 

ρίο") περιερράντισε, χαὶ τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ ὁμοίως τὰ πάντα 
, , 2 2.ϑ»Μ0ὲ ᾿ , ΎἼ “«“ ρ , “2 “- . 
ἐσφράγισεν. ᾿Απ᾿ ἐχείνης οὖν τῆς ἡμέρας τοῦ ᾿Ιταλιχοῦ οἱ ἵπποι πε- 

τεινῶν δίχην τά τε ἄρματα χαὶ τοὺς ἵππους τοῦ ἐναντίου χαταπα- 
΄« 6 " ὩΣ ψ (Ὁ , φῳ Υ̓͂ - ῳ 5 Ὁ 

τοῦντες ὑπερίπταντο τῇ δυνάμει, τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ ἀβλαβεῖς 

τοῦ λοιποῦ οἱ ἵπποι φυλασσόμενοι χαὶ ἀεὶ νιχῶντες τοὺς ἐναντίους. 

ἜἜχαιρεν οὖν ὃ ᾿ἸΙταλιχὸς χαὶ πάντες οἱ φίλοι αὐτοῦ, ὅτι ταῖς εὐ- 
- “«“Ψ Φ , ς ’ ᾿Ὶ 9 ; Ἁ 4 ΄- 4 ἰ μ 

χαῖς τοῦ ἁγίου ἹἹλαρίωνος τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῦ εἰς τέλος χατήσχυ- 
ἣ , ᾿ Ύ , ᾿ ᾿ Ὁ Ν ᾿ 

νεν ὁ Κύριος. ραυγὴ οὖν μεγάλη παρὰ παντὸς τοῦ δήμου γέ- 
φ ψΝ 4 « Ι Ἧ 4 {ς ᾽ 6 ’ 

Ἴονεν, οἱ δὲ τὸν Μαρνᾶν σεβόμενοι τὸν ἅγιον ἱΙλαρίωνα, ὡς γόητα 

τῶν χριστιανῶν ὄντα, χολάζειν ἔλεγον. Πολλοῖς οὖν καὶ μετὰ ταῦτα 

τὰς τοιαύτας φιλοτιμίας ἐν τῇ πόλει ἐχείνῃ ἐπιτελοῦσιν εἰς σωτη- 

8 χῶδ, ϑεσμοὶ. --- 28 πετηνών. 
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ἐξὸς, Ὁ 8, τε 

οἷαν αὑτῶν τε χαὶ πάντων τῶν διαφερόντων αὐτοῖς ἢ εἰς Χριστὸν 

πίστις πρόξενος γέγονεν. 

21. Παρϑένον δὲ χανονιχὴν ἀπὸ τοῦ Μαϊουμᾶ παῖς τις τοῦ 

αὐτοῦ ἐμπορίου ἐρασϑεὶς ἀχολάστως, περιεργίαις διαβολιχαῖς πρὸς 

ἀσέλγειαν ἀπατᾶν ἐπεχείρει: στερρᾶς δὲ αὐτῆς μενούσης χαὶ μὴ 

ἰσχύοντος αὐτοῦ τὴν βδελυρὰν ἐπιϑυμίαν πληρῶσαι, τῇ τοῦ χατέ- 

χοντος αὐτὸν Δαίμονος ὀρέξει χαιόμενος ἐπορεύϑη εἰς Μέμφιν, 

τῆς Αἰγύπτου πόλιν, πρὸς μάγον ὀνομαστόν, ἵνα τῇ ὑπερβολῇ 

τῆς δαιμρνιχῆς αὐτοῦ συμμαχίας αἰχμάλωτον ποιήσῃ τὴν τοῦ 

Χριστοῦ παρϑένον. Μαϑὼν οὖν πάσας τὰς διαβολιχὰς μαγγανείας ὃ 

παῖς, μετὰ ἐνιαυτὸν ἕνα ἐπανῆλθεν εἰς τὸν οἶχον αὑτοῦ, χαὶ ποιή- 
3 “ “οαἋοσΨ . 9 ᾿Ὶ 3 α« ᾿ Ἁ σας πέταλα χαλχᾶ ἔγραψεν εἰς αὐτὰ τὰς τῶν Δαιμόνων μορφὰς χαὶ τὰ 

τῆς τοιαύτης ἀσεβείας σύμβολα, ῥήματα, χαὶ ὀρύξας ὑπὸ τὰς φλιὰς 

τοῦ οἴχου τῆς παρϑένου, ἀφανῶς χαταχώσας, ἀπῆλθεν. Τῇ οὖν 

ἐπιστασίᾳ τοῦ πυροφλέχτου χαὶ φϑοροποιοῦ πάϑους σχοτωϑεῖσα τὴν 
-,ᾷ- ω Υ̓́ ἰνηρέ ξ Υ͂ Ἁ δ .“᾿ -- έ ,Ὶ διάνοιαν ἢ παρϑένος ἥρξατο μαΐίνεσϑαι καὶ τὰς ὄψεις διαστρέφειν, χαὶ 

ἀσέμνως ἑαυτὴν ϑριαμβεύειν πᾶσι, χαὶ ῥίπτειν ἀφ᾽ ἑαυτῆς τὰ τῆς 

εὐσχημοσύνης χαλύμματα, χαὶ λύειν τὴν χόμην, χαὶ βρύχειν τοὺς 

ὀδόντας, χαὶ ἀναιδῶς ἐξ ὀνόματος προσχαλεῖσϑαι πρὸς αὑτὴν τὸν ἀχό- 

λαστον παῖδα. Θεασάμενοι δὲ τὴν ἔχπληξιν αὐτῆς οἱ οἰχεῖοι αὐτῆς, 

χοινὴν τὴν ἐκ τοῦ βασχάνου Δαίμονος ἐπελθοῦσαν αὐτῇ συμφορὰν 

ἡγησάμενοι, χρατήσαντες αὐτὴν ἀπήγαγον πρὸς τὸν ἅγιον, εἰς τὸ 

μοναστήριον: αἰσθόμενος δὲ τῆς ϑεοδωρήτου δυνάμεως τοῦ ἁγίου 
μὲ λ.» ᾿ Ἁ ἁ) χὃ Δ { ὸ »" “ ὃ 4 δ ὸ ὃ μιαρὸς χαὶ ἀχάϑαρτος Δαΐμων, πρὸ τοῦ παραγενέσθαι αὐτὸν πρὸς 

τὸν ὅσιον ἤρξατο ὀλολύζειν χαὶ λέγειν “Καλῶς ἤμην εἰς Μέμτιν 

ἀμέριμνος" ἐνυπνίων φαντασία!ς ἐνέπαιζον τοὺς ἀνθρώπους" ἐνταῦϑα 

δὲ χαχῶς ἀπεστάλην", ᾿Απενεχϑείσης δὲ αὐτῆς ἔμπροσθεν τοῦ 

ἁγίου, λέγει ὁ Δαίμων: “᾿Αναγχασϑεὶς ὑπὸ τοῦ χατέχοντός με, 

βιασϑεὶς ἦλθον εἰς αὐτήν. Κολάζομαι ἐγὼ αὐτός. Ὦ χριτύήρια! 

ὦ βάσανοι δειναί, ἃς ὑφίσταμαι ; Κελεύεις με ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς, 
ἍἍ ὦ -- - Ἁ - ἂς ’ 9 Α Π ἡ νὲ δοῦλε τοῦ Θεοῦ, χαὶ δεδεμένος εἰς πέταλον μετὰ νήματος ὑπο 

φλιᾶς χατέχομα!" οὐχ ἐξέρχομαι, ἐὰν μή μὲ λύσῃ ὁ χατέχων με 

- “απ ᾽ν ’ ᾿ ὅ χῶδ, ἀσέλγικν. --- 7 ὀρέξαι. 



ἐρ Ὁ 0, ἥξει 

παῖς ". Τελάσας οὖν ὁ μαχάριος λέγει αὐτῷ. “Μεγάλη σοὺ ἢ 

δύναμις, ὃς πετάλῳ χαὶ νήματι τοῦ ἄρχοντός σοῦ χατέχῃ. Λέγε 

μοι, παμμίαρε, πῶς ἐτόλμησας εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ παρϑένον 

εἰσελϑεῖν ". ᾿Απεχρίϑη ὁ Δαίμων: ““Ἶνα παρϑένον αὐτὴν τη- 

ρήσω". Ἐμβριϑῶς τε ἐπιπλήττων αὐτῷ ὁ ἅγιος λέγει: “Σὺ εἶ ἢ 

φϑορὰ χαὶ ἢ ἀπώλεια τῆς σωφροσύνης, χαὶ σὺ φυλάττεις αὐτὴν 

παρϑένον: Διατί δὲ εἰς τὸν χατέχοντά σε, ὡς λέγεις, νεανίσχον 

οὐχ εἰσῆλθες". Λέγει ὁ Δαίμων" “Ἥ Διατί εἰσηρχόμην εἰς αὐτόν, 

ὅστις ἔχει μᾶλλον ἕτερον φιληδονίας Δαίμονα ". Λέγει αὐτῷ ὁ ἅγιος" 

“ Φιλώϑητι χοιπὸν χαὶ ἔξελϑε ἀπ᾽ αὐτῆς" πρὸς γὰρ τὸ γνῶναι τοὺς 

παρόντας τὴν ἀσϑενῇ χαὶ ἄτονον δύναμίν σου ἐπετράπη σοι εἰπεῖν 

ταῦτα ", Καὶ ἐπιϑεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τῆς παρϑένου 

ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ χυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐχαϑάρισεν αὐτήν, χαὶ 

ἤρξατο ἐγχαλεῖν αὐτῇ ἐπὶ τῶν παρόντων. “Διατί ἔδωχας χαιρὸν 

τῷ ἀκαϑάρτῳ χαὶ μιαρῷ Δαίμονι εἰσελϑεῖν εἰς σέ"; ᾿Απολυϑεῖσα δὲ 

ἐπανῆλϑεν εἰς τὸν οἶχον αὑτῆς. Ἔλεγεν δὲ ὁ ἅγιος πρὸς τοὺς παρόν- 

τας, ὅτι “᾽Εὰν μὴ ἡμεῖς δῶμεν χαιρὸν χαϑ᾽ ἑαυτῶν τοῖς ἀχαϑάρ- 

τοις Δαίμοσιν, οὐχ ἰσχύουσιν χαϑ᾽ ἡμῶν, ἀλλ’ οὐδὲ ἀλόγων ζώων 

ἐξουσίαν ἔχουσιν ἄνε") τοῦ συγχωροῦντος Θεοῦ" χαὶ γὰρ χατὰ τῶν 

χτηνῶν τοῦ μαχαρίου Ἰὼβ ἘΞ αἰτήσας ἔλαβεν: ὁμοίως δὲ χατὰ τῶν 

χοίρων, ὡς ἐν τοῖς ἁγίοις Ἐϊαγγελίοις γέγραπται" ἡμῖν δὲ τὴν 

χατ᾽ αὐτῶν ἐξουσίαν ἔδωχεν ὁ Κύριος “πατεῖν ἐπάνω ὄφεων χαὶ 

σχορπίων χαὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχϑροῦ". ἐξουσίαν δὲ 

λαβόντες παρὰ τοῦ Κυρίου χατ᾽ αὐτῶν, χαϑαροὺς ἑαυτοὺς ἀπὸ 
“ 

παντὸς μολυσμοῦ σαρχὸς χαὶ πνεύματος φυλάξωμεν, ἀδέλφοί, χαὶ 

οὐδὲν ἰσχῦσαι χαϑ᾽ ἡμῶν οἱ πονηροὶ Δαίμονες δύνανται. 

92, Ταῦτα δὲ ποιοῦντος χαὶ διὸάσχοντος τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ, οὐ 

μόνον [οἱ] ἐν τῇ Παλαιστίνῃ καὶ Συρίᾳ καὶ Αἰγύπτῳ καὶ ταῖς μαχρὰν 

ἀπεχούσαις χώραις ἀχούοντες ἤρχοντο πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ἕως 

τοῦ βασιλέως Κωνσταντίου ἢ περὶ αὐτοῦ σωτήριος ἀχοὴ ἔφϑασε᾽ 

χαυδιδᾶτος γὰρ αὐτοῦ τις ἐχ νέας ἡλιχίας χεχρυμμένον ἔχων 

Δαίμονα, ὃς ἐποίει αὐτὸν χατὰ νύχτα ἀναχράζειν χαὶ στενάζειν 

2 χὼδ, χατέχει. --- 21 Ματὺ. η΄ 28-88. --- 22 Λουχ. ι΄, 19. 
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μεγάλα χαὶ βρύχειν τοὺς ὀδόντας χαὶ παραφέρεσϑαι, --- οὗτος ἀχού- 

σας παρὰ πολλῶν περὶ τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ ἹἹλαρίωνος, προσελ- 

ϑὼν τῷ βασιλεῖ Κωνσταντίῳ χατὰ μόνας χαὶ διηγησάμενος αὐτῷ 
᾿ .« 9 “« “ὦ 9 “ , 4 ’ τὴν συμβᾶσαν αὐτῷ τοῦ ὀλεῦρίου Δαίμονος ἐπήρειαν, ἠξίωσεν 

αὐτὸν Ἰράμματα αὐτῷ συνταχτιχὰ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῆς Παλαι- 

στίνης δοϑῆναι χαὶ σύνϑεμα βερέδων, ἵνα ἀπελϑὼν ἐχεῖσε πρὸς 

τὸν ἅγιον διὰ τῆς ἐπιϑέσεως τῶν χειρῶν αὐτοῦ ὑγιὴς γένηται" 

χαὶ προϑύμως αὐτῷ παρέσχε ταῦτα ὁ βασιλεύς, προστάξας διὰ " : ἰ 
Ἰραμμάτων τοῖς τῆς Παλαιστίνης ἄρχουσι μετὰ πολλῆς δορυφο- 

ρίας ἀποδέξασϑαι αὐτόν. ᾿Αποσταλεὶς οὖν παρὰ τοῦ βασιλέως 

ἦλθεν εἰς τὴν Τάζαν' ὑπήντησαν δὲ αὐτῷ ὁ ἄρχων χαὶ οἱ πρῶ- 

τοι τῆς πόλεως μετὰ πάσης σπουδῆς, χατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βα- 

σιλέως ὀορυφοροῦντες αὐτῷ. ἘΠπηρώτησεν δὲ αὐτοὺς λέγων “Ποῦ πῶ ν Ὀρυ ΤΟΝ ν τα ἀῶ ξ ς ΛΕῚ 
ἔστι τὸ μοναστήριον τοῦ ἁγίου ἱΙλαρίωνος 2 ἜἜγνωσαν οὖν, ὅτι 

πρὸς αὐτὸν ἀπεστάλη παρὰ τοῦ βασιλέως, χαὶ συνῆλθον αὐτῷ 

ἕως τοῦ μοναστηρίου, ἵνα χαὶ τοῦτον, χατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως 

γραφέντα, τιμήσωσι, χαὶ εἴ τι ἐξ ἀγνοίας τοῖς προλαβοῦσι χρόνοις 

ἐλύπησαν τὸν ἄγιον, ἐπὶ τῇ τοῦ ἀνδρὸς παρουσίᾳ ἐξευμενίσωνται 
9. Ὁ" ΚΑ ᾿ .- “ “ΝἮ “ αὐτόν. Παραγενόμενοι δὲ εὗρον τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ διαχινοῦντα 

παρὰ τὸν αἰγιαλὸν χαὶ πρὸς ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν ϑείων Γραφῶν με- 
.« φ9τιλ “ΔΝ 4 Ἁ φ , ς ’ 6 ᾿ 9 δι λετῶντα. ᾿Ιδὼν ὃὲ αὐτοὺς ὁ μαχάριος ἹἹλαρίων ὑπήντησεν αὐτοῖς 

χαὶ χαρίεντι προσώπῳ ἠσπάσατο αὐτούς, καὶ ἐχτείνας τὴν χεῖρα 
δ “- 4Ν 7 3 ᾿ , «ς Ὁ ΎΝ Ἃ ἃ“ » [ό αὑτοῦ εὐλόγησεν αὐτοὺς πάντας. Ὡς δὲ εἴδεν τὸν χανδιδᾶτον ὁ τη 

ἅγιος, ἐχέλευσε τοὺς λοιποὺς ὑποστρέψαι, αὐτὸν ὃξ μόνον μετὰ 

τῶν παίδων αὐτοῦ ἀπομεῖναι. ἐχ γὰρ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ 

ἐπέγνω τίνος ἕνεχεν παρεγένετο πρὸς αὐτὸν. Πρὸ τοῦ οὖν μέλ- 

λειν αὐτὸν διηγεῖσϑχι τὸ πάϑος ἐχρεμάσϑη εἰς τὸν ἀέρα, ὡς μὴ 

ΠῚ ν ἊΣ ὩΣ ’ ᾿ «-- "» - ἘΞ ὩΣ μὲ «- -Ψ ΕΞ --ὠ [ ’ 

ὅ ἄρχοντας τῆς [[αλαιστίνης] ἐντεῦϑεν ἄρχεται τὸ ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Διονυ- 

σίου παλαίτατον μεμβράνινον φύλλον, περὶ οὗ τινα πρότερον εἶπον" πρὸς διάχρισιν ὄνο- 

μάζω τοῦτο τὸ φύλλον ἁπλῶς Δ. -- 6 βερήϑων Δ. -- 10 ἀποδέξασϑαι] προσδέξα- 

σϑαι ἃ. --- 18 αὐτὸν Δ. --- 1ὅ παρὰ τ. β. ἀπεστάλη Δ. --- 18 ἐξευμενίσονται ἃ. --- 

19 διαχινοῦντα] διασωθέντα ἃ. --- 2] αὐτοὺς] αὐτὸν ἃ || ἐλλείπει τῷ Δ τὸ “1λα- 

ρέων. -- 22 τὸ ἐχτείνας πρὸ τοῦ εὐλόγησεν ἐν τῷ Δ. - 28 ἴδεν Δ. --- 24. ἀπο- 

στρέψαι Δ, --- 21 διηγήσασθαι ἃ] ἐχρεμάσϑ η] ἀνηρτήϑη Δ. 



--- 101 -- 

φϑάνειν τοὺς πόδας αὐτοῦ ἅψασθαι τῆς γῆς ἐθαύμασαν δὲ πάν- 

τες οἱ συμπαρόντες τῷ ἁγίῳ ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τοῦ ϑαύματος" 
ϑμ 

οὐ μόνον γὰρ ἦν ϑαυμαστὸν αὐτοῖς τὸ ἐν τῷ ἀέρ! ὁρᾶν αὐτὸν 

χρεμάμενον, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ μὴ εἰδὼς ἄλλην γλῶσσαν ὁ ἀνήρ, εἰ μὴ 

τὴν Φρυγῶν, ἐν ἡ ἐγεννήϑη, χαὶ τὴν τῶν Ῥωμαίων, ἤρξατο πρὸς 

τὰς τοῦ ἁγίου ἐπερωτήσεις χατὰ τὴν τῶν ἐγχωρίων Παλαιστινῶν 

γλῶσσαν, μηδὲν ὅλως παραλλάσσων ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀποχρίνασϑαι αὐτῷ 

ὃ Δαίμων συριστί, ὁμολογῶν, πῶς ἐξ ἀρχῆς εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν" 

ἠγνόουν δὲ οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτοῦ στρατιῶται χαὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ τὴν 

τῶν Σύρων γλῶσσαν, χαὶ οὐχ Ὦδεισαν τὰ παρ᾽ αὐτοῦ λεγόμενα. 

“Ἵνα οὖν χαὶ αὐτοὶ νοήσωσιν, ἑλληνιστὶ αὐτὸν ἐπερωτᾶν ἤρξατο ὁ 

ἅγιος: ὁμοίως δὲ χαὶ ἑλληνιστὶ ἑτοίμως ἀποχριϑεὶς ἔλεγεν, ὅτ! 

“ Περιεργίαις γοήτων εἰσῆλθον εἰς αὐτόν", Λέγει δὲ αὐτῷ ὁ μα- 

χάριος “Οὐχ ἐπερωτῶ σε, πῶς εἰσῆλθες εἰς αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα 

[ἐξέλθης] ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρα- 

χρῆμα ἐπιτάττω σοι, χαὶ μηχέτι εἰσελϑεῖν εἰς αὐτόν ", Καὶ εἰπὼν 

ταῦτα ἐπέϑηχεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ χυρίο" 

Ἰησοῦ Χριστοῦ χαὶ εὐθέως ἐκαϑαρίσϑη ὁ ἀνήρ, χαὶ ἐθαύμασαν 

πάντες χαὶ ἐδόξασαν τὸν Θεόν, τὸν διὰ τῶν ἁγίων αὑτοῦ δούλων 

σῴζοντα τοὺς πιστεύοντας εἰς αὐτόν. Χαίρων δὲ ὁ ἀνὴρ προσή- 

νεγχα τῷ ἁγίῳ δέκα λίτρας χρυσίου: ὁ δὲ μαχάριος ἄρτον χρ'ϑι- 

νον ἐπιδείξας αὐτῷ εἶπεν" “Οἱ τοιαύτην τροφὴν ἔχοντες, οἱ τοιοῦτοι 

τὸν χρυσὸν ὡς πηλὸν ἡγοῦνται", Καὶ μηδὲν ὅλως δεξάμενος παρ᾽ 

αὐτοῦ ἀπέλυσεν αὐτὸν χαὶ ἐπανῆλθε μετὰ σωτηρίας πρὸς τὸν 

ἀποστείλαντα αὐτὸν βασιλέα. 

28, Οὐ μόνον δὲ τοὺς ὑπὸ τῶν ἀχαϑάρτων πνευμάτων πλησ- 

σομένους ἀνθρώπους ἐν ὀνόματι τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

ἐχαϑάριζεν, ἀλλὰ χαὶ ἄλογα ζῷα’ χάμηλον γὰρ τὴν λεγομένην 

τς ᾧ συνπαρόντες Δ || ϑαύματος) πράγματος Δ. --- 8 ἀέρει Δ. --- ὅ τὴν] τών ΔΙ 

ἐνὶ ἐγενήϑη Δ. --- αὐτοῖς Δ. --- 8 ἐξαρχῆς Δ. -- 11 νοήσουσιν ἃ [|| ἐπερωτᾶν 

ἤρξατο] ἐπηρώτησεν Δ. -- 12 δὲ] ἐλλείπει τοῦτο τῷ Δ, ὡσαύτως χαὶ τὸ ἑτοίμως. --- 

18 γωητῶών Δ. -- 1δ τὸ ἐξέλθης ἔλαβον ἐκ τοῦ Δ. --- 19 ἐδόξαζον Δ || δούλων αὐ- 

τοῦ Δ. --- 2ῶ0 ἥνεγχεν Δ. --- 22 αὐτὸν ἐπιδείξας Δ. 
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βάκτρωνα, ὑπερμεγέϑη, ὑπὸ ἀγρίου Δαίΐμονος πληγεῖσαν͵ οἱ χύριοε 

αὐτῆς σειραῖς δήσαντες αὐτὴν ἀσταλῶς, ὑπὸ τριάχοντα. ἀνδρῶν 

χρατουμένην, ἤγαγον πρὸς τὸν μαχάριον, ἀφρίζουσαν χαὶ βρύχου- 

σαν φοβερῶς καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχουσαν τεταραγμένους ὡς αἷμα. 

Πλήϑη οὖν πολλὰ συνῆλϑεν αὐτοῖς χαὶ μετὰ χραυγῆς καὶ ϑορύβου 

πολλοῦ ἔσυρον αὐτήν" οὕτω γὰρ ἦν χαὶ τὸ ζῷον ὑπερμέγεϑες καὶ 

ὁ Δαίμων χαλεπός, ὡς μηδένα τολμῆσαι στῆναι ἔμπροσϑεν αὖ- 

τῆς ἐχέλευσεν δὲ ὁ ἅγιος τοῖς χρατοῦσιν αὐτὴν ἀπολῦσαι ἀπο- 

λυϑείσης ὃὲ αὐτῆς, εὐθέως χαὶ οἱ μετὰ τοῦ ἁγίου ὄντες ἀδελτοὶ 

χαὶ πάντες οἱ ἀγαγόντες αὐτὴν ἔφυγον' μόνος ὃξ ὁ μαχάριος 

ὑπολειφϑεὶς ἀπήντησεν αὐτῇ καὶ ἐλάλησεν αὐτῇ συριστὶ λέγων" “Οὐ 

φοβεῖς με, χαχομήχανε Διάβολβ, εἰς τοιοῦτον σχεῦος εἰσελϑών" 

εἰς λέοντα γὰρ καὶ κάμηλον καὶ εἰς ἀλώπεχα εἰσελθὼν ὁ αὐτὸς 

εἶ, ἀναιδέστατε ". Ἐχτείνουτος δὲ τοῦ ἁγίου τὴν χεῖρα καὶ ταῦτα 

λέγοντος πρὸς αὐτόν, ἐπέδραμεν αὐτῷ, καὶ χλίνασα τὴν χεφαλὴν 

ἔπεσεν ἔμπροσϑεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. ᾿Επετίμησε τῷ ἀχαϑάρτῳ 

πνεύματ'! χαὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς, καὶ εὐϑέως γενομένη ὑγιὴς εἰς 

τὴν οἰχεῖαν φύσιν ἀπεχατέστη. ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς παρόντας ὁ 

ἅγιος, ὅτι εἰς τοσοῦτον μῖσος χατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐξῆπται ὁ Δια- 

βολος, ὡς οὐ μόνον αὐτοὺς πολυτρόπως ἀπολέσαι σπουδάζει. ἀλλὰ 

χαὶ πάντα τὰ αὐτῶν ὑπάρχοντα, ἐὰν αὐτῷ συγχωρήσῃ ὃ Κύριος" 

ἄνευ γὰρ τῆς συγχωρήσεως τοῦ Κυρίου οὐδὲ ἀλόγου ζῴου ἐξου- 

σίαν ἔχει: συνεχωρηη δὲ αὐτῷ αἰτήσαντι τὰ τοῦ Ἰὼβ χτήνη 

ἀφανίσαι, ἐπειδὴ διὰ τῆς τούτων στερήσεως ᾧξτο ὁ χάχιστος τῆς 

τοῦ Θεοῦ ἀγάπης ἀποστῆσαι τὸν ἀληϑῶς ὕφοσεβῇ χαὶ φίλον τοῦ 

Κυρίου Ἰώβ. Καὶ τῶν χοίρων ὃὲ ὁμοίως αἰτήσαντες ἐξουσίαν 

ἔλαβον οἱ Δαίμονες, ἵνα διὰ τούτων δείξῃ τοῖς ἀγνοοῦσιν ὁ Κύ- 

1 βαχτρῶνακ, ὑπερμεγεϑὴ ἃ |}] πληγζσαν" οὕτως ἀμφότεροι οἱ χκώδιχες. --- 2 τὸ 

αὐτῆς καὶ τὸ αὐτὴν ἐλλείπει τῷ Δ. -- 8. τὸν μαχάριον] αὐτὸν Δ. --- 4 αἷμα καὶ 

τὴν γλώσσαν ὑδαίνουσαν (5Ξ οἱδαίνουσαν) Δ, --- 6 οὕτως Δ || ὑπερμεγεϑὲς Δ. -- 

7 χαλεπὼς Δ, χαλαιπὸς Σ. -- 8 αὐτῆς Δ. --- 9 ἀπολυϑήσης ΔΊ} τὸ ὄντες ἐλλείπει 

πῷ Δ, - 11 ὑποληιφϑεὶφ Σ]} τὸ διονυσιαχὸν φύλλον λήγει εἰς τὸ αὐτῇ συ[ριστί]. -- 

18 ἀπεκατέστη] οὕτως ἐν τῷ ἀπογράψῳ. --- 21 χῶδ. συγχωρήσει. --- 260)108,ν Ματϑ. η΄, 

29-82, δαρχ. ε΄, 1-14. Λουχ, η΄, 27-88. 
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ρίος, ὅτι τοσοῦτον πλῆθος Δαιμόνων ἐξ ἑνὸς ἀνθρώπου ἐχβαλὼν 

κατεπόντισεν εἰς τὴν ἄβυσσον. 

24. ᾿Αχούων δὲ ταῦτα περὶ τοῦ μαχαρίου Ἱλαρίωνος ὁ ἅγιος 

᾿Αντώνιος ἔχαιρεν χαὶ ἔγραφεν αὐτῷ συνεχῶς, χαὶ τοῖς ἀπὸ τῆς Συ- 

ρίας ἰάσεως ἕνεχεν παραγινομένοις πρὸς αὐτὸν ἔλεγεν “ἧ Διατί το- 

σοῦτον μῆχος ὁδοῦ σχύλεσϑε παραγινόμενοι πρός με, ἔχοντες ἐγ- 

γὺς ὑμῶν τὸν ἐν Χριστῷ υἱόν μου Ἱλαρίωνα "; Ἐν πάσῃ οὖν τῇ 

Παλαιστίνῃ λοιπὸν ἐγίνοντο μοναστήρια χαὶ πάντες οἱ μοναχοὶ 

ὡς πρὸς πατέρα ἤρχοντο πρὸς αὐτόν, χαὶ ἔχαιρεν ἐπὶ τῇ ἐν 

Χριστῷ προχοπῇ αὐτῶν. Παρεχάλει οὖν αὐτοὺς μετὰ μακχροϑυμίας 

ξγχαρτερεῖν τοῖς πόνοις τῆς ἀσχήσεως χαὶ ἐν μηδενὶ δεδιέναι τὰς 

χατ᾽ αὐτῶν πολυτρόπους τοῦ ἐχϑροῦ μεϑοδείας. “παράγει γὰρ τὸ 

σχῆμα τοῦ χόσμου τούτου ", χαὶ πᾶσα ἢ ἀπάτη χαὶ ὕλῖφις τοῦ 

βίου τούτου πρόσχαιρος χαὶ ὀλιγοχρόνιός ἐστιν, ἢ δὲ τῶν τοῦ 

Θεοῦ δούλων ζωὴ αἰώνιός ἐστι χαὶ ἀϑάνατος, ἣν ἀναμένομεν οἱ 

τῷ Χριστῷ δουλεύοντες δι᾿ ἣν χαὶ ἀπεταξάμεϑα τῷ χόσμῳ χαὶ 

πάσαις ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, χαὶ οὐχ ὀφείλομεν μνημονεύειν 

ἐχείνων, ἅπερ διὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ χατελείψαμεν, ἵνα μὴ 

πάλιν τὰ πρόσχαιρα ποϑήσαντες τὴν αἰώνιον ἡμῶν [ζωὴν] ἀπολέ- 

σωμεν᾽ ἁψευδὴς γάρ ἐστιν ὁ λέγων, ὅτι “Πᾶς ὅστις χατέλιπεν 

οἰκίαν ἣ ἀγρούς, ἢ πατέρα, ἣ μητέρα, ἣ γυναῖχα, ἣ ἀδελφούς, 

ἢ ἀδελφάς, ἕνεχεν ἐμοῦ, ἑχατονταπλασίονα λήψεται χαὶ ζωὴν 

αἰώνιον χληρονομήσει᾽" οὐ γάρ, ὥς τινες ταῦτα ἑρμηνεύειν δοχοῦ- 

σιν, ὅτι περὶ τῶν ἐν χαιρῷ. διωγμῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ 

μαρτυρησάντων εἶπεν ταῦτα ὁ Κύριος: οὐ γὰρ λέγει, ὅτι μόνοι 

οἱ ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἐν χαιρῷ διωγμῶν τὰ ἑαυτῶν σώ- 

ματα εἰς ϑάνατον παραδεδωχότες ζωὴν αἰώνιον χληρονομήσουσιν, 

ἀλλὰ χαὶ πάντες οἱ διὰ τὸ ὄνομά μου τῷ ἐν τῷ πονηρῷ χειμένῳ 

χόσμῳ χαὶ πάσαις ταῖς ἐπιϑυμίαις αὐτοῦ χαὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχου- 

σιν αὐτοῖς ἀποταξάμενοι ζωὴν αἰώνιον δηλαδὴ μετὰ τῶν ὑπὲρ 

τοῦ ὀνόματός μο) μαρτυρησάντων χληρονομήσουσι' πάντας γὰρ 

8 τοῦτο τὸ χεφαάλαιόν ἐστι συντομώτατον ἐν τῷ λατινικῷ τοῦ βίου χειμένῳ. --- 

12 μεϑοδίας" οὕτως ἐν τῷ χώδιχι πανταχοῦ || Κορινϑ. 1. ζ΄, 8]. - 20,28 Ματῦ. ιθ΄, 29. 
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τοὺς πτωχοὺς τῷ πνεύματι χαὶ τοὺς χαϑαροὺς τῇ χαρδίᾳ καὶ τοὺς 

πραεῖς χαὶ τοὺς φοβουμένους τὸ ὄνομα αὐτοῦ μαχαρίζων ὁ σω- 

τὴρ ἔλεγεν, ὅτ' “Ὑμῶν ἐστιν ἢ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ". Οἱ γὰρ 

μάρτυρες πολλάχις, εἰ χαὶ ἐν μιᾷ χαιροῦ ῥοπῇ ἀγωνισάμενοι, 
9 “ δ “ἝἋ4 ΄ ΄- 4 φ Ι φ [ ἐτελειώϑησαν: ἢ δὲ τῶν μόναχῶν πολιτεία χαϑ’ ἑχάστην ἡμέραν 

“ “ Ύ 

ἀϑλοῦσα διὰ τὸν Χριστὸν μαρτυρεῖ, “οὐ πρὸς αἱμα χαὶ σάρχα" πα- 
ἥ 5. 4 ᾿ ᾿ Α ’ , Ἁ μᾷ σὰ “ ὸ 

ρατασσομένη. “ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς 

τοὺς χοσμοχράτορας τοῦ σχότους, πρὸς τὰ πνευματιχὰ τῆς πονὴη- 

ρίας᾽᾿, ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς τὴν πάλην ἔχουσα, χαὶ ἀϑλεῖ καὶ 

νιχᾷ χαὶ στεφανοῦται, τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ ἔχουσα, χαὲ 

πᾶντα ἰσχύει διὰ τὸν ἐνδυναμοῦντα χαὶ τελειοῦντα αὐτὴν Χριστόν" 

ἡμῖν γὰρ ἐν παραβολαῖς τὸν ἑχυτοῦ πλοῦτον ϑέλων χαρίσασϑαι 

ὃ Κύριος ἔλεγεν “Ὁμοία ἐστὶν ἢ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐμπόρῳ 

ζητοῦντι χαλοὺς μαργαρίτας: ὃς εὑρὼν ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην, 

ἐπώλησε πάντα ὅσα εἶχεν χαὶ ἠγόρασεν τὸν μαργαρίτην ἐχεῖνον ᾿. 
ὴ ᾿ ᾿ς ᾿ » 4 Ω . ᾿ , . 

Ταύτην τὴν ἐντολὴν βεβαιῶν Ἰωάννης ὃ εὐαγγελιστὴς λέγει: “Μὴ 

ἀγαπᾶτε τὸν χόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ χόσμω' ὁ γὰρ τὸν χόσμον 

ἀγαπῶν οὐχ ἀγαπᾷ τὸν ἀγαπήσαντα αὐτὸν Κύριον' ὁ δὲ τοῦτον 
λῚ Ι }] Α 4 9 -« »Ῥ πε Ἁ " ᾿ τὸν χόσμον χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ σχάνδαλα μισήσας χαὶ τὸ ϑέλημα 

τοῦ Θεοῦ ἀγαπήσας, οὗτος μένει εἰς τὸν αἰῶνα, χαϑὼς χαὶ ὁ 

Κύριος, ὃν ἠγάπησε. μένει εἰς τὸν αἰῶνα ̓. Χωρίσαι γὰρ βουλό- 

μενος ἡμᾶς τῆς ἐν τῷ χόσμῳ ματαίας ἀναστροττἧς Χοιστὸς λέγει" 
{ς ὃ» ἃ 9 Ἁ ᾿ “ δ 5 9 Ἁ ᾿ 4 Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐπ᾽ ἄροτρον χαὶ στραφεὶς εἰς 

τὰ ὀπίσω εὔϑετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" χαὶ “ οὐδεὶς 

στρατευόμενος ἐμπλέχεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ 

στρατολογήσαντι ἀρέσῃ", Παῦλος ὁ ἀπόστολος λέγει. Καὶ ὁ Κύ- 
ἢ δε ε 4 - »- « ᾿ ’ ᾿ ! . ρίος λέγει" “Ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ ὧν μὴ στραφήτω εἰς τὰ ὀπίσω, ὥσπερ 

Ἢ γυνὴ τοῦ Λώτ᾽᾽, τουτέστι τοῦ μὴ πάλιν μνημονεύειν ἢ πο- 
ᾳ.»-»Ψ Ω “ 9 ͵ ἢ “ἊΝ Α ᾿ ο »"ὦ» θεῖν εἰς ἐχεῖνα ἐπιστρέφειν, ἅπερ διὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ 

μισήσας χατέλιπεν᾽ “ὅστις γάρ", φησίν, “οὐχ ἀποτάσσεται πᾶσ! 

1.8 Ματῦ. ε΄, 8-10. --- Ο[8 ᾽Ἔφεσ. ς΄, 12. -- 13,15 Ματῦ. ιγ΄, 45. --- 17.721 Ἰωάν. 

ἐπιστ 1, 3΄, 1ὅ-17. --- 23,24. Ιωάν. ϑ΄, 62. --- 250)26 Τιμόϑ. 2, 8΄. 4.---27] Ματϑ. χδ΄, 18. 

Μαρκ. γ΄. 16. Λουκχ. ιζ΄, 81.--π80 χὠδ, χατέλιπον [1 Λουκ. ιδ΄, 27. 
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τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσι χαὶ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ χαὶ ἀχο- 

λουϑεῖ μοι, οὐ δύναταί ψου μαϑητὴς εἶναι", Μὴ φοβεῖσὺς δέ, ἔλε- 

γεν, τοὺς ἐκ τοῦ Διαβόλου ἡμῖν ἐπαγομένους πειρασμοὺς ποιχίλους" 

γέγραπται γάρ' “Υἱέ μου, εἰ προσέρχῃ δουλεύειν τῷ Κυρίῳ, ἕτοί- 

μασον τὴν ψυχήν σου εἰς πειρασμόν, χαὶ καρτέρησον" διὰ τῆς ὑπο- 

μονῆς, τὴν τοῦ Χριστοῦ βοήϑειαν ἀναμένων’ μείζων γάρ ἐστιν ὁ 

ὑπερασπίζων σου Κύριος τοῦ πολεμοῦντός σε Διάβόλου, χαϑὼς ὁ 

ἀπόστολος Ἰωάννης λεγει" “Μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἣ ὃ ἐν τῷ 

χόσμῳ", Καὶ ὁ μαχάριος Δαυὶδ ἐν τοῖς ψαλμοῖς λέγει" “Οὐ φο- 

βηϑήσομαι χαχά, ὅτι σὺ μετ’ ἐμοῦ εἶ". χαὶ “Κύριος φωτισμός 

θοῦ χαὶ σωτήρ μο»" τίνα φοβηϑήσομαι; ἐὰν παρατάξηται ἐπ᾽ ἐμὲ 

παρεμβολή, οὐ φοβηϑήσεται ἢ χαρδία μου" χαὶ “Κύριος ἐμοὶ 

βοηϑὸς χαὶ ἐγὼ ἐπισχέψομαι τοὺς ἐχϑρούς μου". Μηδεὶς τοίνυν 

τῶν δουλευόντων τῷ Κυρίῳ ἀπιστείτω, ὅτι οὐχ ὑπερασπίζει αὐτοῦ 

πάντοτε ὁ Κύριος: αὐτὸς γὰρ εἶπεν: “Οὐ μή σε ἀνῶ, οὐδ᾽ οὐ 

μή σε ἐγχαταλείψω ἢ. Εἰ οὖν αὐτὸν “ἔϑου χαταφυγὴν σου, οὐ προ- 

σελεύσεται πρός σε χαχά, καὶ μάστιξ οὐχ ἐγγιεῖ τῷ σχηνώματ' 

σου, ὅτι τοῖς ᾿Αγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε. 

Ἐπὶ ἀσπίδα χαὶ βασιλίσχον ἐπιβήσῃ χαὶ χκαταπατήσεις λέοντα χαὶ 

δράχοντα, ὅτι ἐπ᾽ ἐμὲ ἤλπισε καὶ ῥύσομαι αὐτόν: σχεπάσω αὐτόν, 

ὅτ' ἔγνω τὸ ὄνομά μου". Διὰ τοῦτο πάντων τῶν ἐν τῷ βίῳ χα- 

λεπῶν χαταφρονεῖν ἡμᾶς διδάσχει ὃ σωτήρ, λέγων" “Μὴ φοβη- 

ϑῆτε ἀπὸ τῶν ἀποχτεινόντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μηδὲν 

δυναμένων ποιῆσαι χαϑ’ ὑμῶν" ἀλλὰ φοβήϑητε τὸν δυνάμενον 

ἀποχτεῖναι χαὶ τὴν φυχὴν καὶ τὸ σῶμα χαὶ μετὰ ταῦτα ἐξουσίαν 

ἔχοντα βαλεῖν εἰς γέενναν τοῦ αἰωνίου πυρός" ναί, λέγω ὑμῖν, 

τοῦτον φοβήϑητε ". Ταύτην τὴν ἀπόφασιν οἱ τοῦ Χριστοῦ μάρτυρες 

φοβηϑέντες, τὸῦ προσχαίρου ϑανάτου ῥᾳδίως χατεφρόνησαν' διὰ 

τῆς ὑπομονῆς ϑυσίαν ζῶσαν εὐάρεστον ξαυτοὺς προσήνεγχαν τῷ 

4 Σειρὰχ β΄, 1. 2. --- 8. Ἴωαν. ἐπιστ. 1, δ΄, 4. -- 9 Ψίαλμ. χβ΄, 4. -- 1012 Ἡαλμ. 

χς΄, 1, 8. -- 1218 αλμ. ριζ΄, 6. --- 1616 Ἕβρ. ιγ΄, ὅ. -α 16,21 αλμ. ο΄ 

9-14. --- 22,26 Λουκ. ιβ΄, 4, ὅ. Πρβλ. Ματῦ. (ι΄, 28. --- 29 ϑυσίαν ζῶσαν εὐάρεστον] 
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Θεῷ, ἵνα τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ γενόμενοι συμβασιλεύσωσι τῷ Κυ- 

ρίῳ. Διὰ τοῦτο ὁ χόσμος, χατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν, ἐμίσησε 

χαὶ μισεῖ τοὺς μὴ ἀγαπῶντας αὐτόν. “Εἰ ἥτε γάρ", φησῖν, 

“ἐχ τοῦ χόσμου, ὁ χόσμος ἂν ἠγάπάὰ ὑμᾶς" νῦν δὲ μισεῖ ὑμᾶς 

χαὶ διώχει, ἐπειδὴ χαὶ ἐμὲ τὸν Κύριον ὑμῶν πρότερον ἐμίσησε 

χαὶ ἐδίωξεν. μνημονεύετε τοῦ λόγου, οὗ εἶπον ὑμῖν". Λέγει ὁ Κύ- 

ριος᾿ “Οὐχ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ χυρίου αὑτοῦ, οὐὸὲ μαϑητὴς μεί- 

ζων τοῦ διδασχάλου αὑτοῦ". Εἰ οὖν ὁ Κύριος ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν 

ταῦτα ἔπαϑεν, ὀφείλομεν χαὶ ἡμεῖς πάντα τὰ ἐπαγόμενὰ ἡμῖν διὰ 

τὴν εἰς τὸν Θεὸν ἡμῶν ἐλπίδα ἀσμένως ὑπομένειν, ἵνα συμπά- 

σχουτες χαὶ συνδοξασϑῶμεν, χαϑὼς Παῦλος λέγει ὁ ἀπόστολος. 

χαὶ ὑπομένοντες τοὺς πειρασμοὺς χαὶ μὴ δελεαζόμενοι, αἰωνίως 

συμβασιλεύσωμεν αὐτῷ, μὴ ποιοῦντες τὰ ϑελήματα ἑαυτῶν, ἀλλὰ 

τὰ τοῦ Θεοῦ πάντοτε, χαϑὼς ὁ σωτὴρ ἡμῶν λέγει. “Οὐχ ἦλϑο; 

ποιῆσαι τὸ ϑέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ ϑέλημα τοῦ πέμψαντός με 

πατρός ". Οὐ δεῖ οὖν ἡμᾶς οὐδὲ τὰ ἑαυτῶν ϑελήματα, οὐδὲ τὰ χατὰ 

ἀρέσκειαν τῶν ἀνθρώπων γινόμενα ἐπὶ βλάβῃ τῶν φυχῶν ἡμῶν 

πράττειν" “διεσχόρπισε γάρ᾽, φησίν, “ὁ Θεὸς ὀστᾶ ἀνϑρωπαρέ- 

σχων. Καὶ ὁ ἀπόστολος τὴν τοιαύτην χενοδοξίαν, ὡς ϑεοστυγῇ 

ὑπάρχουσαν, παντελῶς ἐχκχόπτει λέγων: “ἘΠ ἔτι ἀνθρώποις ἤρε- 

σχον, Χριστοῦ δοῦλος οὐχ ἂν ὕμην". Καὶ ὁ Κύρίος κατὰ πρό- 

γνωσιν τὴν τοιαύτην διάϑεσιν περιελεῖν βουλόμενος, τῷ εἰπόντι 
᾿ αὐτῷ “"Ιὸς, ἢ μήτηρ σο.) χαὶ οἱ ἀδελφοί σοὺ ζητοῦσί σε", ἀπε- 

χρίϑη λέγων “Τίς ἐστιν ἢ μήτηρ μο᾽) χαὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελ- 
’ 39, Ἁ Ἁ “« ΝᾺ τς ο ὥων Ἁ 3 τ - φοί μοὺ "ἢ; Καὶ τὴν χεῖρα ἐχτείνας ἐπὶ τοὺς μαϑητὰς αὑτοῦ εἶπεν" 

“Ἰδοὺ ἢ μήτηρ μοὺ χαὶ οἱ ἀδελφοί μου’ ὅστις γὰρ ποιεῖ τὸ ϑέ- 

λημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, οὗτος ὁ ἀδελφός μου χαὶ 

Ἢ μήτηρ μου ἐστί". Καὶ Μωῦσῆς περὶ τῶν τῷ Θεῷ ἀφιερω- 

ϑέντων λευϊτῶν συνωδὰ τούτων εἶπεν: “ὋὉ λέγων τῷ πατρὲ 
ΠῚ ὸ 

1 τῆς ἀναστ. υἱοὶ} Λουχ. χ΄, 86. --- 8.6 ᾿Ιωΐν. ιε΄, 18-20. -- 7 ἾἊωαν. ιγ΄, 16. --- 

11 Ῥωμ, η, 17. --- 1416 ᾿Ιωΐν. ε΄, 80. --- 18 Ψίαλμ. νβ΄, 6. ---- 20[21 Γαλάτ. α΄. 

10. -- 285,28 Ματῦ. ι8΄, 471-60. Μίαρχ, γ΄, 82-8ὅ. -α 29 τούτων] οὕτως ἐν τῷ ἀπο- 

Ἰρζφῳω, 
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αὑτοῦ χαὶ τῇ μητρὶ αὑτοῦ Οὐχ οἷδα ὑμᾶς, χαὶ τοὺς υἱοὺς αὑτοῦ 

χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὑτοῦ οὐχ ἔγνω: οὗτος τὴν διαϑύήχην τοῦ 

Θεοῦ χαὶ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ ἐποίησεν". Ταύτην τὴν ἐντολὴν καὶ 

ἢ δούλη τοῦ Θεοῦ Θέχλα ἐφύλαξε" μητέρα γὰρ ἐπὶ τῆς γῆς εἰδένα! 

οὐχ ἠϑέλησεν, ἵνα δόξαν αἰώνιον παρὰ τοῦ Θεοῦ ἀντὶ μητρὸς ἀπο- 

λάβῃ" νυμφίου προσχαίρου χατεφρόνησεν, ἵνα εἰς τὴν τοῦ ἐπου- 

ρανίου νυμφίου χαρὰν μετὰ τῶν φρονίμων παρϑένων ἄσβεστον 

λαμπάδα τῆς παρϑενείας διὰ τὴν εἰς τὸν Θεὸν φυλάξασα ὁμολο- 

γχίαν εἰσέλϑῃ. Βλέπετε οὖν, ἀδελφοί, τίνων τέχνα χαὶ ἀδελφοὶ διὰ 

τῶν ἀγαθῶν πράξεων γίνεσϑε, τὴν σάρχα ὑμῶν παρϑένον, ἁγνήν, 

τῷ διὰ τοῦ ἀποστόλου Παύλο" ἁρμοσαμένῳ ὑμᾶς Χριστῷ φυλάσ- 

αοὐτες: Διὰ τοῦτο βουλόμενος ὑμᾶς ἀπὸ πᾶσης καχοσχολίας ἀνοή- 

το" καὶ ἀπὸ πάσης περιστάσεως ϑολερᾶς τῶν οἰχείων χωρίσαι ὁ Κύ- 

ριος λέγει" “Οὐχ ἦλϑον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν, ἀλλὰ μάχαιραν" 

ἦλθον γὰρ μερίσαι υἱὸν ἀπὸ πατρός, καὶ νύμφην ἀπὸ τῆς πεν- 

ϑερᾶς αὐτῆς καὶ ἀδελρὸν ἀπὸ τοῦ ἀδελροῦ αὐτοῦ", Διὰ τοῦτο 

τέμνει ἡμᾶς ἀπὸ τούτων ὁ Κύριος, ἐπειδὴ ἐναντιοῦνται ἡμῶν τῇ 

σωτηρίᾳ, τὰ τοῦ χόσμου φρονεῖν ἡμᾶς συμβουλεύοντες: ὥσπερ 

γὰρ καὶ τὴν ἁγίαν Θέχλαν ἢ μήτηρ παρεχἄᾶλει:, λέγουσα “᾿Ἐπ:- 

στράφηϑι πρὸς τὸν σὸν Θάμυριν χαὶ αἰσχύνθητι", τῷ ἐπουρανίῳ 

φρονήματι τὴν ἑαυτῆς διάνοιαν ἀχλινῶς χυβερνήσασα ἢ μαχαρία 

ἐχείνη, τὰς τριχυμίας τῶν ἐπελθόντων αὐτῇ πειρασμῶν γενναίως 

ὑπέμεινεν, ἵνα τὸ ϑέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσῃ χαὶ μὴ τὸ τῶν ἀν- 
"».} ὑρώπων. Καὶ ὑμεῖς οὖν, τέχνα μου ἀγαπητά, ἔχοντες τὰς ἁγίας 

Τραφὰς ταῦτα ὑμᾶς διδασχούσας, σπουδάσατε, χαϑὼς ἤρξασϑς, 

χατὰ μίμησιν τῶν ἁγίων πατέρων ἐπαχολουϑεῖν τοῖς ἴχνεσι τῇ 

τοῦ Κυρίου χάριτι, χαὶ τῷ χράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ἐνδυναμού- 

μενοι, στῆναι πρὸς τὰς μεϑοδείας τοῦ ἐχϑροῦ καὶ τελειῶσαι 

ἀμέμπτως τὴν εἰς τὸν Θεὸν ὁμολογίαν. “ὁ γὰρ ἐναρξάμενος ἐν 

ὑμῖν ἔργον ἀγαϑόν, αὐτὸς ἐπιτελέσει", Παῦλος ὁ ἀπόστολος λέγει. 

Μὴ ἀγαπήσατε πατέρα ἣ μητέρα ἐπὶ τῆς γῆς “ὁ γὰρ ἀγαπῶν 

πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐχ ἔστι μου ἄξιος" εἶπεν ὁ Κύριος. 

11 Ἰορινϑ. 2. ια΄, 2. --- 1416 Ματὺῦ, ι΄, 84, 88. --- 80 Φιλιπ. α΄, θ.-- 82 Ματῦ, (τ΄, 57᾿ 
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Τύπον τοῦ χαϑαροῦ τούτου βίου δίδωσιν ἡμῖν Ἰωάννης ὁ εὐαγ- 

γελιστής, οὕτως εἰπών: “Ὁ λέγων ἑαυτὸν Χριστοῦ εἶναι, ὀφείλει 

χαὶ αὐτὸς περιπατῆσαι, χαϑὼς καὶ ἐχεῖνος περιεπάτησεν". Καὶ 

Παῦλος ὁ ἀπόστολος ταὐτὰ διδάσχει λέγων" “Μιμηταί μου γίνεσϑε, 

χαϑὼς χἀγὼ Χριστοῦ". Τούτων οὖν τὴν πολιτείαν μιμήσασϑαι 

ὀφείλομεν, τῶν νεχρωσάντων ἑαυτοὺς τῷ χόσμῳ χαὶ τῷ Κυρίῳ 

ζώντων “Ζῶ γάρ", φησίν, οὐχέτι τῷ χόσμῳ, ἀλλὰ τῷ Χριστῷ, 

χαὶ ἐν ἐμοὶ ζῇ Χριστός" Παῦλος λέγει" χαὶ ϑέλων ἡμᾶς πάντας 

εἶναι ὡς ἑαυτόν, ὑποδείχνυσιν ἡμῖν ὁδόν, δι᾽ ἧς βαδίζοντες ἐν οὐ- 

ρανοῖς ἔχειν τὸ πολίτευμα δυνάμεϑα, λέγων: “Θέλω ὑμᾶς ἀμε- 

ρίμνους εἶναι: ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς ἀρέσει τῷ 

Κυρίῳ’ ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ βίου, πῶς ἀρέσει τῇ γυ- 

ναιχί ", Καὶ διὰ τῆς τοιαύτης διαστολῆς τὴν στενὴν χαὶ τεῦλιμ- 

μένην ἡμῖν τῆς παρϑενείας ὁδὸν ὑποτίϑεται, τὴν ἀπάγουσα ἡμᾶς 

εἰς ζωὴν αἰώνιον, δι’ ἧς ὀλίγους εἶπεν εἰσέρχεσϑαι ὁ Κύριος" 

οὗ γὰρ πάντες τὸν τῆς παρϑενείας χωροῦσι λόγον, τοῖς μαϑηταῖς 

αὑτοῦ λέγει ὁ Χριστός" χειμήλιον γὰρ ἡγιασμένον χαὶ ϑυσία ζῶσα 

ἁγία τῷ Θεῷ ἐστιν ἢ παρϑενεία, δι’ ἧς ἕχαστος ἡμῶν, χατὰ τὴν 

τοῦ ἀποστόλου διδασχαλίαν ῥυϑμίζων ἑαυτόν, γίνεται τῷ Θεῷ" 

“Παρακαλῶ γάρ᾽᾽, φησίν, “ὑμᾶς, ἀδελφοί, παραστῆσαι τὰ σώ- 

ματὰ ὑμῶν ϑυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ διὰ τῆς 

λογιχῇς λατρείας ὑμῶν, χαὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, 

ἀλλὰ μεταμορφοῦσϑε τῇ ἀναχαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῶν", ἵνα μὴ 

ὁμοιωϑῆτε τοῖς ἀνθρώποις τοῦ χόσμου τούτου, “ἀλλὰ χατὰ τὸν 

χαλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον χαὶ αὐτοὶ ἐν πάσῃ ὑμῶν ἀναστροφῇ ἅτιοι 

γενηϑῆτε: γίνεσϑε γάρ, φησίν, ἅγιοι, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι", λέγει 

Κύριος. Ταύτην τὴν πολιτείαν μαχαρίζει Δαυίδ, λέγων: “Μαχά- 
τὴν 

οιοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου" οἱ ἐξε- 
5Ξ ἂῳ Α Υ 9 φι9 4 μι ᾿ πε ΝΗ Υ̓ [4 4 νι) 

ρεύνωντες τὰ μαρτυριὰ αὐτοῦ ἕν ὅλῃ καροὶα ἐχφ τ σουσίν αὐτόν". 
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᾿Αλλὰ φασί τινες, ὑπολισϑῆσαι τοὺς χαλῶς τρέχοντας βουλόμενοι, 

ἐπιτρέπειν τὸν ἀπόστολον τοὺς ϑέλοντας γαμεῖν. σύμφημι χἀγὼ 

τοῦτο εἰρῇσϑαι ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου: γαμεῖν μᾶλλον ἐπιτρέπει καὶ 

μὴ πορνϑύειν᾽ ὅτι γὰρ διὰ τὸ προλάμπειν τὰ τῆς παρϑενείας προ- 

τερήματα ταύτῃ συνάπτειν ἡμᾶς βουλόμενος λέγει" “καλὸν ἦν ἀν- 

ϑρώπῳ γυναιχὸς μὴ ἅπτεσθαι: διὰ δὲ τὰς πορνείας, φησίν, 

“ ἕχαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖχα ἐχέτω χαὶ ἑχάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ""- 

ὥστε διὰ τὴν τῆς πορνείας ἀχρασίαν τὸν γάμον μᾶλλον εἴρηχεν" 

ὥσπερ γὰρ τὸ γαμεῖν τοῦ πορνεύειν ἀναγχαιότερον, διὰ τὸν τῆς 

ἁμαρτίας χίνδυνον, οὕτω τὸ μὴ γαμεῖν χρεῖττον διὰ τὴν τῆς ὑπό- 

μονῆς ἀντιμισϑίαν ἔδειξεν, τῷ δὲ γαμήσαντι χαὶ μὴ πορνεύσαντι 

ἀρχετὸν τὸ φυγεῖν τῆς γεέννης τὴν χόλασιν᾽ ὅπερ ἀδύνατον εἶναι 

ὃ αὐτὸς λέγει. ὁ γὰρ γαμήσας μεριμνᾷ οὐχὶ εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ, 
οδοῪκδκᾳ ἀλλὰ τῇ γυναιχί' οἱ δὲ μᾶλλον τῆς τοῦ Θεὸῦ ἀρέσεως τὰς ἕαυ- 

τῶν γυναῖχας διὰ τὰς οἰχείας ἡδονὰς προτιμῶντες, Κυρίῳ ἀρέσαι 

οὐ δύνανται. Πάντα μὲν οὖν ἔξεστι πράττειν τῷ ϑέλοντι, χαϑὼς 

ὁ ἀπόστολος λέγει, ἀλλὰ πάντα χατὰ ϑέλησιν τῆς σαρυχὸς πράττειν 

μὲν οὐ συμφέρει τοῖς πράττουσι: πῶς γὰρ δυνατὸν ἴσον λέγειν τὸν 

πράττοντα τὴν τῆς σαρχὸς ἐπιϑυμίαν ἀχρατῶς χαὶ τὸν τὰ πάϑη 

τῆς σαρχὸς διὰ τὴν τῆς παρϑενείας ἀϑάνατον δόξαν τῷ τοῦ Χρι- 

στοῦ σταυρῷ ἑχουσίως προσηλώσαντα χαὶ νεχρὸν ἑαυτὸν ποιήσαντα 

τῷ χόσμῳ. οἱ γὰρ Χριστοῦ ὄντες ἐσταύρωσαν τὰ ἑαυτῶν σώματα 

σὺν τοῖς παϑήμασι χαὶ ταῖς ἐπιϑυμίαις. Καλὸν μὲν γὰρ εἶπεν 

τὸν γάμον ὁ ἀπόστολος, οὐχ ἐπέτρεψεν δὲ γαμεῖν χαὶ τὸ μὴ 

γαμεῖν ὁμοίως συμβουλεύει, οὐχ ἐπιτάσσει δὲ τοῖς μὴ ϑέλουσιν, 

ἀλλὰ τοῖς βουλομένοις ὡς ἀγαϑὸν ὑποδείχνυσι, προτρεπόμενος ὅτι 

διὰ τὴν ταχυτάτην τοῦ χόσμου τούτου πάροδον χαλὸν ἀνθρώπῳ 

μὴ ἅπτεσθαι γυναικός. χαὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ χαὶ οἱ ἔχοντες 

᾿ γυναῖχας ἵνα ὡς μὴ ἔχοντες ὥσι, τοὐτέστιν ἀπεχομένους αὐτοὺς 

τῆς τούτων χοινωνίας χαὶ πρὸς τὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ἀπο- 

κατάστασιν ἁγνίζειν ἑαυτούς. Ὃ δὲ τοῖς ἔχουσι τὰς ἑαυτῶν γυ- 

8 Κορινϑ, 1, ς΄, 16-18. -- δ,7 ἹῬωμ. ζ΄, 1, 2, --α 11 κῶὠδ, ἀνειμισϑείαν, --- 

18,16 Κορινϑ, 1. ζ΄, 82-88. --- 1618 Κορινϑ, 1, ς΄, 12. 
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γαΐχας τοῦτο προστάττων, πόσῳ μᾶλλον τοὺς μὴ ἔχοντας οὐ ϑέλει 

γαμεῖν. ὥσπερ γὰρ τὰ ἔϑνη τῷ πρωτοπλάστῳ ᾿Αδὰμ φυσιχῶς τῇ 

τεχνογονίᾳ ἠχολούϑησεν, οὕτω χαὶ ἣμῖν συμφέρειν ἔδοξε τῷ ἀπο- 

στόλῳ, τῷ ἐπουρανίῳ ἀνθρώπῳ, τῷ Χριστῷ τῆς ἐνδόξου παρε - 

νείας συνάπτειν ξαυτούς᾽ ἐπειδὴ γὰρ ἐντολὴν Θεοῦ οὐχ εἶχεν, ὡς 

φάσχει, ταύτην χηρύσσειν τοῖς ἀνθρώποις, διὰ τὸ ἀνέφιχτον χαὶ 

ὑψηλὸν ταύτης ἀξίωμα (Ἀγγέλων γὰρ τῶν λειτουργούντων τῷ 

Κυρίῳ τοῦτο χλέος ἴδιον), ἀγαϑοῦ χαὶ ἀφϑόνου δεσπότου χάριν 

χηρύσσων τὸ χορυφαιότατον χαὶ ἀειϑαλὲς τῆς ἀδιαπνεύστου παρ- 

ϑενείας ἄνϑος, στέφανον ἀμαράντινον τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι πλε- 

χόμενον ὑποδείχνυσιν ἡμῖν, ἵνα ὁ ἐφιέμενος αὐτῆς ἀγωνισάμενος 

ἐγχρατὴς γένηται. Διὰ τοῦτο γνώμην δίδωδιν ἡμῖν, ἐπειδὴ ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ Εὐαγγελίου αὐτὸς ἡμᾶς ἐγέννησε καὶ 

ϑέλει πάντας ἡμᾶς εἶναι ὡς χαὶ ἑαυτόν, τούτου ἕνεχεν τὸν οἰχεῖον 

ϑησαυρὸν ἡμῖν γεγηϑὼς ἀποχαλύπτει. Οὐχ ἐντολὴν νόμου δίδωσιν, 

ἀλλὰ γνώμην χάριτος" ὁ νόμος γὰρ ἐντολὴν ἔχει χαὶ παράβασιν" 

ἢ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις, ἣν οὗτος χηρύσσει, οὐχ ἔστιν ὑπὸ νόμον, 

ἀλλὰ Θεοῦ γάρις ἐστὶ σῴζουσα δωρεὰν πάντας τοὺς πιστεύοντας" 
ες διχαίῳ γὰρ νόμος οὐ χεῖται, ὅτι “ὁ δίχαιος ἐχ πίστεως ζήσεται ἢ 

᾿Αββαχοὺμ ὁ προφήτης λέγει. Καὶ περὶ τῶν εὐνούχων ἐν τοῖς 

ἑαυτοῦ Ἐυὐαγγελίοις τοῖς ἀποστόλοις λαλῶν ὁ Χριστός, ἐχείνους 

ἀξίους ἑαυτοῦ ἔλεγεν, τοὺς διὰ τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν εὐ- 

νουχίσαντας ἑαυτούς. Διὰ τοῦτο ἔλεγεν αὐτοῖς, ὅτι “Οὐ πάντες χω- 

ροῦσι τὸν λόγον τοῦτον", ἵνα ἐχ τῶν πολλῶν τοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ 

ἀναδείξῃ τούτους, οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασ'λείαν 

τῶν οὐρανῶν. Μέγα δὲ τοῦτο τὸ ἔργον χαὶ ἔνδοξον, δι’ οὗ τὴν 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὁ Κύριος τοῖς ἐμμένουσι τοῖς πόνοις ταύ- 

της: τῆς ἐργασίας διδόνάι ἐπαγγέλλεται. Διὰ τοῦτο ἐν τῇ ἡμετέρᾳ 

προϑέσει τὸ πλήρωμα ταύτης τῆς ἀρετῆς τίϑεται λέγων. “ Ὁ 

δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω ", Ὁ βιαστὴς ἁρπαζέτω" βιαστῶν ἢ δω- 

ρεά: ἁρπαζέτω ὃ βουλόμενος ἀδαπάνητός ἐστιν ὁ ϑησαυρόςζ' μὴ 

19 ᾿Αββαχοὺμ β΄, 4. -- 21|26 Ματῦ. ιϑ', 12. --- 80 Ματϑ. ιϑ΄', 12 || βιαστὴ:] 
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φειδέσϑω ὁ ἁρπάζειν ἑαυτὸν δυνάμενος. Τοὺς ταύτην τὴν χάριν 

ἁρπάζειν βιαζομένους υἱοὺς βασιλείας χαὶ ᾿Αγγέλους ἐχάλεσεν ὁ 

Χριστός" “οἱ υἱοὶ γὰρ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσι χαὶ ἐχγαμίζονται, 

οἱ δὲ χαταξιωϑέντες τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ γενέσϑαι οὔτε γαμοῦσιν, 

οὔτε γαμίζονται, ἀλλ᾽ ὡς ᾿Αγγελοί εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ "" ἐὰν γὰρ 

ἐν τῷ χόσμῳ τούτῳ ὄντες ἐν σαρχί, ὃ μέλλουσιν οἱ Αγγελοι ἐν 

τῇ ἀναστάσει γίνεσϑαι, οὗτοι διὰ τῆς σωφροσύνης τὴν φύσιν νι- 

χήσαντες τῆς σαρχὸς χαὶ βιασάμενοι, προλάβόντες ἥρπασαν. “Βια- 

στῶν ἐστιν ἢ βασιλεία τῶν οὐρανῶν χαὶ αὐτοὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν "" 

ὑπερφρονήσαντες γὰρ τῆς ματαίας χαὶ προσχαΐίρου ἡδονῆς εὐη- 

ρέστησχαν τῷ Κυρίῳ. “Ὅϑεν οὐ μόνον τὸν τῆς παρϑενείας μισϑὸν 

παρὰ τοῦ σωτῇρος λαμβάνουσιν, ἀλλὰ χαὶ τῇ τοῦ πνεύματος πτω- 

χείᾳ μαχαριζόμενοι, “ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς ἀγαϑὰ τοῖς ἀγαπῶσιν 

αὐτόν ", χληρονομήσουσι" “μαχάριοι γάρ", φησίν, “οἱ πτωγοὶ τῷ 

πνεύματι, ὅτι αὐτοὶ χληρονομήσουσι τὴν γῆν τῶν ζώντων ". Τοῦτον 

τὸν ἀγῶνα χαλῶς διεγείρει διὰ τῆς παραχλήσεως, ἐπαλείφων χαὶ 

παραινῶν ὁ ἀπόστολος τὸ μὴ σαίνεσϑαι ἐν ταῖς ϑλίψεσιν, ἀλλὰ 

τῇ προϑέσει τῆς χαρδίας ἐμμένοντας τὴν τοῦ Κυρίου ἐμμένειν 

παρουσίαν" “ ὁ γὰρ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωϑήσεται". ᾿Εὰν 

γὰρ ὁ ἀχηδιάσας παλινδρομήσῃ εἰς τὸν χόσμον, μᾶλλον τῶν ἀγνο- 

οὐντων τὴν δωρεὰν τῆς τοῦ Κυρίου χάριτος δίχην δώσει" “δοῦλος 

γάρ", φησίν, “ὁ γνοὺς τὸ ϑέλημα τοῦ χυρίου αὑτοῦ χαὶ μὴ ποιή- 

σας, δαρήσεται πολλάς ὁ ἐξουσίαν γὰρ ἔχων τῆς ἑαυτοῦ προαι- 

ρέσεως, ὁ ἀπόστολος λέγει, καὶ ταξάμενος τὴν ἑαυτοῦ σάρχα παρ- 

ϑένον ἁγνὴν τηρεῖν τῷ Κυρίῳ, ἀπάτῃ διαβολιχῇ δελεασὺείς, ἣν 

τῷ Χριστῷ προσήνεγχεν ἀπαρχήν, ναὸν τοῦ ἁγίου πνεύματος γε- 

νομένην, ἐβεβήλωσεν, ὑπόδιχον ἑαυτὸν τοῦ χρίματος τοῦ ἀποστόλου 

χαταστῆσας: “ὑμεῖς γάρ", φησί, “ναὸς τοῦ Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ 

πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰχεῖ ἐν ὑμῖν. ΕΪ τις τοίνυν τὸν ναὸν τοῦ 

8[ὅ Λουχὰ κ΄, 84-86. --- 9 Ματϑ΄.τα΄, 12. --- 18 Κορινῦ. 1. δ΄, 9. Πρβλ, 4. Η. 
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Θεοῦ φϑείρει, φϑερεῖ τοῦτον ὁ Θεός᾽ ὃ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός 

ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς", Οὐ μόνον δὲ παρϑένοις, ἀλλὰ χαὶ χύή- 

ραις, σωφροσύνην τῷ Θεῷ ἐπαγγελλομέναις χαὶ πάλιν ἐξ ἀσελ- 

γείας καταστρηνιασάσαις αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ ἀποπέφανται χρῖμα᾽ ἀμφό- 

τεραι γάρ, χατὰ τὸν ᾿Ανανίαν χαὶ τὴν Σάπφειραν, τὴν ἑαυτῶν 

προσφορὰν βεβηλώσαντες, ἐχ τῆς οὐρανίου πολιτείας εἰς τὸν “Αδὴν 

ἑαυτοὺς χατηχόντισαν: “ΕΠ γὰρ χατὰ σάρχα ζῆτε", φησίν, “μέλ- 

λετε ἀποϑνήσχειν: εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος ϑα- 

νατοῦτε, ζήσεσϑε᾽ ὅσοι γὰρ πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν 
«5», υἱοὶ Θεοῦ". Μὴ ϑανατώσητε ἑαυτούς, τέχνα, διὰ τῆς πιχρᾶς 

ἡ ὁονῆς, ἀλλὰ διὰ τὴν μέλλουσαν δόξαν τὴν ἁγίαν συσταυρώϑητε 
«τὸν 

τῷ Χριστῷ, ἵνα χαὶ ἐν τῇ ἀναστάσει συμβασιλεύσητε αὐτῷ: ἕχα- 

στος γὰρ ἐν τῇ χλήσει, ἢ ἐχλήϑη, μένειν ἐν Χριστῷ παραγγέλλει 

ὁ ἀπόστολος, ἵνα τὸν τῆς ὑπομονῆς στέφανον παρὰ τοῦ διχαίου μι- 

σϑαποδότου ἀπολάβωμεν, ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν" 

γέγραπται γάρ’ “Τὴν ἐπιϑυμίαν σου διὰ τῆς ὑπομονῆς νίχησον καὶ 

ἔσῃ τέλειος ἐν Χριστῷ, χαὶ τῷ νιχῶντι δώσω φαγεῖν ἐχ τοῦ ξύ- 

λου τῆς ζωῆς, τοῦ ἐν μέσῳ τοῦ Παραδείσου ", λέγει Κύριος. Καὶ 

πάλιν ἐπαγγέλλεται λέγων" ““Οστις διὰ τοῦ ξύλου τοῦ σταυροῦ 

πάντα τὰ τῆς σαρχὸς νιχήσας πάϑη, τούτῳ δώσω τάβλαν λευ- 

χήν, ὄνομα χαινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἵόεν, εἰ μὴ ὁ λαμ- 

βάνων τὴν τάβλαν τὴν λευχήν ᾿" τουτέστιν ὁ χαϑαρὸν χαὶ ἀμό- 

λυντον γιτῶνα τῆς παρϑενείας τῷ Χριστῷ φυλάξας, οὗτος ἀδι- 

στάχτως τὸ χαινὸν ὄνομα δεύτερον τῶν μαρτύρων λαμβάνει 

χαὶ τὰ ἀγαϑὰ ἐχεῖνα, “ἃ ὀρθαλμὸς οὐχ εἶδεν χαὶ οὖς οὐχ ἤχο"- 

σεν χαὶ ἐπὶ χαρδίαν ἀνθρώπου οὐχ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς 
΄-ὖ 

τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν". Τοῖς οὖν φοβουμένοις τὸν Κύριον τὰ 

ἀνεχδιήγητα ταῦτα χαὶ οἱ τῆς δόξης στέφανοι ἡτοιμάσθησαν" “οὐ 

γὰρ ἑνὶ τάγματι τῶν ἁγίων ὁ πρὸς τὰς μεϑοδείας τοῦ ἐχϑροῦ 

πόλεμος χαὶ ἢ χατ᾽ αὐτοῦ νίχη διὰ τῆς τοῦ [Κυρίου βοηϑείας δί- ν μ ς ν᾿ ἢ ν (ἢ ΙῬ . Ϊ “ ζῴ΄ωςνς Ἀθ ν 

ὅοται, ἀλλὰ τρισίν, ὡσπερεὶ τοῦ σπέρματος τοῦ ἐπὶ τὴν χαλὴν 

ὃ Πραξ. ε΄, 1-11. -- 710 Ῥωμ. η΄. 18, 14. --- 18 Κορινῦ, ζ΄, 24. --- - 24 χῶδ. 

λαμβιένων, -- 3ὅ ἸΧορινδ,. 1, δ΄. 9. --- 81 χὼδ, ὡσπερὶ. 
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γἦν πεσόντος, λέγει ὁ Κύριος: “ἐδίδου γάρ", φησίν, “ὃ μὲν τριά- 

χοντα, ὃ δὲ ἑξήχοντα, ὃ δὲ ἐχατόν ". Καὶ τούτων τῶν ταγμάτων 

ἐρευνῶν τὰς ἁγίας Γραφὰς πολυτρόπως εὑρήσεις ". Μάρτυρες μὲν 

οὖν εἰσιν οἱ τὸν ἑχατοστὸν ποιοῦντες χαρπόν, παρϑένοι δὲ οἱ τὸν 

ἑξηχοστόν, χαὶ οἱ λοιποί, οἱ χατὰ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ σπουδά- 

ζοντες ἀμέμπτως ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ ἀρέσχουσι τῷ Θεῷ ἑαυτοὺς 

φυλάσσειν, τριαχοστόν». Τούτοις οὖν τοῖς λόγοις τὸ πλῆϑος τῶν 

ἀδελφῶν στηρίξας ὁ ἅγιος χατέπαυσε τὸν λόγον. 

2ὅ. Πληϑυνόντων ὃὲ τῶν ἀδελφῶν χαὶ τῇ τοῦ Κυρίου χάριτι 

προχοπτόντων ἐν τῇ ἀσχήσει, χαὶ πολλῶν μοναστηρίων ταῖς τοῦ 

ἁγίου ἐχείνου εὐχαῖς ἐν τῇ Παλαιστίνῃ γενομένων, παρεχάλεσαν αὐ- 

τὸν τὰ πλήϑη τῶν μοναχῶν παραγενέσϑαι εἰς τὰ μοναστήρια χαὶ 

εὐλογῆσαι αὐτούς, χαὶ τύπον αὐτοῖς δοῦναι τῆς πολιτείας, χαὶ στηρί- 

ξαι αὐτοὺς περὶ τὴν τοῦ ἐπαγγέλματος ὁμολογίαν χαὶ τὴν εἰς τὸν χύ- 

ριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν πίστιν. Παραχληϑεὶς οὖν πολλὰ παρ᾽ αὖ- 

τῶν ὑπὲρ τῆς τῶν δεομένων παραχλήσεως, ὡς ἰδίοις τέχνοις προϑύ- 

μως τοῦτο ποιεῖν συνέϑετο. “Ὥρισεν οὖν αὐτοῖς περὶ τούτου τεταγμέ- 

νον χαιρόν, χαὶ πρὸ τῶν ἡμερῶν τῆς τρυγῇς παρεγένετο εἰς τὰ 

μοναστήρια. Πάντες οὖν οἱ ἀδελφοὶ χαίροντες ὑπήντων τῷ ἁγίῳ χαὶ 

μετὰ πολλῆς εὐφροσύνης ἠχολούϑουν αὐτῷ, χαὶ ἵνα μὴ κόπον 

παρέχωσι, πρὸς ος παραγίνονται ἀδελφρούς, τὰς χρείας αὑτῶν 

ἀπὸ τῶν μοναστηρίων ἀπεχομίζοντο' ἦσαν γὰρ ὡς δισχιλίων καὶ μᾶλ- 

λον ἀδελρῶν πλήϑη. Ὡς οὖν φωστῆρα μέσον ἑαυτῶν λαμβάνον- 

τες τὸν γέροντα, τῷ λόγῳ τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ τρεφόμενοι, 

μετὰ ἀγὰάλλιάσεως ἐχύχλευον τὰ μοναστήρια: ἔχαιρον δὲ καὶ οἱ 

βιωτιχοὶ οἱ ἐν τοῖς χωρίοις, ἐν οἷς ἦσαν τὰ μοναστήρια, ὁρῶντες 

τὸν ἅγιον ἹἹλαρίωνα μετὰ τοῦ πλήϑους τῶν ἀδελφῶν πρὸς αὐτοὺς 

παραγινόμενον χαὶ τῇ εἰρηνιχῇ ἐπιστασίᾳ αὐτοῦ χαὶ αὐτοὺς καὶ 

τὴν γῆν αὐτῶν ἁγιάζοντα, χαὶ πολλοὲ ἀπ᾿ αὐτῶν προσπίπτου- 

τες αὐτῷ χριστιανοὶ ἐγίνοντο. Καὶ λοιπὸν μετὰ ἀγαλλιάσεως 

ἕχαστος οἶχος ἐσπούδαζε πάντα τὰ τῆς χρείας, πρὸς τὴν τῶν 

ἁγίων ὑποδοχήν, τῷ ἐν τῷ χωρίῳ αὑτῶν μοναστηρίῳ πλουσίως 

1 Ματῦ. ιγ΄, 8. -- 28 χκὠδ. πληϑει. 
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παρέχειν. βλέπων δὲ τὸν ζῆλον τῆς πίστεως ὁ ἅγιος, μετὰ ἀγαλ- 

λιάσεως τοῦτο ποιεῖν ἐσπούδαζεν. Εἰ χαὶ ἕνα που συνέβη χαϑέ- 

ζεσϑαι ἀδελφόν, μετὰ πολλῆς σπουδῆς εἰς τὴν χέλλαν αὐτοῦ πα- 

ρεγίνετο, εἰδὼς ὅτι ὁ χόπος αὑτοῦ προσϑήχη τῶν πιστευόντων 

χαὶ σωτηρία πολλῶν ψυχῶν ἐγίνετο. ᾿Απερχομένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ 

τὴν ἔρημον Κάδης ἐπισχέφασϑαι ἕνα τῶν μαϑητῶν αὑτοῦ, χαϑε- 

ζόμενον ἐχεῖ, συνέβη αὐτὸν μετὰ παντὸς τοῦ πλήϑους τῶν ἀδελ- 

φῶν διέρχεσθαι διὰ τῆς πόλεως τῆς χαλουμένης Λοῦζα, χατ᾽ ἐχεί- 

νὴ" τὴν ἡμέραν, ἐν Ἢ πᾶν τὸ πλῆϑος τῆς περιχώρου πανδημεὶ 

συνερχόμενον μετὰ τῶν γειτνιαζόντων αὐτοῖς Σαραχηνῶν ἐσέβοντο 

τὸν ἙἙωσφόρον χαὶ τὴν ᾿Αφροδίτην᾽ ἤχουσαν δὲ ὅτι ὁ ἅγιος Ἰλα- 

ρων μέλλει διὰ τῆς πόλεως ἐχείνης διέρχεσϑαι: πάντες γὰρ 

Ὥδεισαν αὐτὸν χαὶ οἱ Σαραχηνοί" πολλοὺς γὰρ ἀπ’ αὐτῶν πλη- 

γέντας ὑπὸ πνευμάτων ἀχαϑάρτων ἐχαϑάρισε. Συνήχϑησαν οὖν 

πάντες μετὰ τῶν γυναιχῶν αὑτῶν χαὶ τῶν τέχνων, χαὶ ἐξελϑόν- 

τες ἔξω τῆς πόλεως ὑπήντησαν αὐτῷ" ἰδόντες δὲ αὐτὸν ἔχλιναν 

τὰς χεφαλὰς αὑτῶν, χαὶ ἔχραξαν ὁμοθυμαδὸν συριστὶ λέγοντες" 

“Βάρεχ, μαρ'"" ὅ ἐστι μεϑερμηνευόμενον: “Εὐλόγει, χύριε᾽. 

᾿Απεδέξατο δὲ αὐτῶν ταύτην τὴν ἀγαϑὴν πρόϑεσιν ὁ ἅγιος μετὰ 

χαρᾶς, χαὶ προσχαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν, ἵνα τὸν χτίσαντα αὐὖ- 

τοὺς Θεὸν γνωρίσωσι χαὶ αὐτὸν μόνον προσχυνήσωσι, χαὶ μὴ τοὺς 

ἀψύχους λίϑους χαὶ τοὺς τούτοις παρεδρεύοντας Δαίμονας: “οἱ 

γὰρ ϑεοὶ τῶν ἐϑνῶν δαιμόνιά εἰσιν, ὁ δὲ Κύριος τοὺς οὐρανοὺς 

ἐποίησεν", Καὶ ταῦτα εἰπών, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, ἤρξατο 

μετὰ ὄδαχρύων ἐπὶ πολὺ εὔχεσϑαι ὑπὲρ αὐτῶν: χαὶ χαταπαύσας 

τὴν εὐχὴν λέγε! αὐτοῖς" “᾿Εν πιστεύσητε εἰς τὸν χύριον ἡμῶν 

Ἰησοῦν Χριστόν, προσχηνοῦντες αὐτῷ, ἐν τάχει ποιεῖ μεϑ’ ἡμῶν 

τὰ ϑαυμάσια αὐτοῦ" ἐλεήμων γάρ ἔστιν χαὶ φιλάνϑρωπος ὁ Θεὸς 

μῶν", Ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος, πάντες ὁμοθυμαδὸν οἱ ἀχού- 

σχυτες ἐπίστευσαν τῷ Κυρίῳ καὶ οὐχ εἴασαν αὐτὸν ἐξελϑεῖν ἐχ 

τῆς πόλεως αὑτῶν, ἕως οὗ διέγραψεν αὐτοῖς ἐχχλησίαν γενέσϑαι 

χαὶ αὐτὸν ἐποίησαν πρῶτον βαλεῖν σπαρτίον εἰς αὐτήν. Τοσαύτη 

8 Λοῦζα] ἐν τῷ λατι χεμλένῳ ρογγθη ΕἸ υβ8ηι. --- 28 αλυ. τε΄, ὅ. 
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οὖν τῇ τοῦ Κυρίου χάριτι γέγονεν εἰς αὐτὸν γαρά, ὥστε χαὶ τὸν 

ἱερέα αὐτῶν ἐστεφανωμένον προσελθεῖν τῷ ἁγίῳ χαὶ πᾶσαν τὴν 

διαβολιχὴν ἐχείνην φαντασίαν ῥίψαντα τῇ χειρὶ τοῦ ἁγίου τὴν 

τοῦ Κυρίου σφραγῖδα ἐπὶ τοῦ ἑαύτοῦ μετώπου λαβεῖν. Τούτου 

ὁὲ πιστεύσαντος, πᾶντες οἱ ἐν τῇ πόλει προσελϑόντες ἐπίστευσαν 

χαὶ ἐβαπτίσϑησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς χαὶ τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ 

ἁγίου πνεύματος, χαὶ ἐγένετο χαρὰ μεγάλη ἐν τῇ πόλει ἐχείνῃ. 

2606 Τῷ δὲ ἐρχομένῳ ἐνιαυτῷ χατὰ τὸ εἰωϑὸς αὐτῷ ἐξῆλ- 

ὃεν εἰς ἐπίσχεφιν τῶν ἀδελφῶν. ᾿Εβουλήϑη οὖν μεῖναι ἐν τῷ ἐν 

Σχινδουλᾷ μοναστηρίῳ, ἵνα ἐχεῖϑεν ἄλλους ἀδελφοὺς ἐπισχέφψηται. 

Οἱ οὖν ἀδελφοὶ ἰδόντες τινὰ φειδωλὸν τῶν ἀδελφῶν χαὶ παντε- 

λῶς τῆς φιλοξενίας ἀμνημονοῦντα, ϑέλοντες αὐτὸν ὡς ἴδιον μέλος 

διορϑώσασϑαι, ἠξίουν τὸν γέροντα ἀπελϑεῖν πρὸς αὐτόν: εἶπεν δὲ 

πρὸς αὐτούς" “Διατί χαὶ ἑαυτοῖς ὕβριν παρέχειν βούλεσϑε χἀχεῖ- 

γον σχῦλαι παρὰ πρόϑεσιν " Πάντων δὲ τούτου χάριν παραχα- 

λούντων αὐτόν, συνϑέμενος τῇ παραχλήσει αὐτῶν, ἀπῆλϑε χαὶ 

ηὔξατο εἰς τὸ χελλίον αὑτοῦ, χαὶ ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν ἀδελφῶν ὀνομά- 

σας αὖ τὸ μοναστήριον ἐξῆλϑεν ἐχεῖϑεν, χαὶ μετὰ δέχα ἡμέρας ὡς 

μετὰ τρισχιλίων ἀδελφῶν ἦλθε πρὸς αὐτόν’ εἶχεν δὲ ὁ ἀδελφὸς 

ἐχεῖνος πλησίον τοῦ μοναστηρίου ἐχείνου ἀμπελῶνα, χἀὶ γνοὺς ὅτι 

μέλλει ὁ ἅγιος παρέρχεσϑαι ἐχεῖϑεν, ἐγγίσας πρὸς αὐτόν, βιωτι- 

χούς τινας ἀπηνεῖς ἔστησε τηρητάς, ἵνα ὡς ἀλλοτρίου ὄντος τοῦ 

ἀμπελῶνος μηδένα τῶν ἀδελφῶν συγχωρήσωσιν εἰς αὐτὸν εἰσελ- 

θεῖν. Παραγενομένου δὲ τοῦ μαχαρίου πρὸς αὐτόν, εὐϑέως οἱ 

ἀδελφοὶ δοχιμάζοντες ὥρμησαν εἰς τὸν ἀμπελῶνα. Οἱ οὖν φύλα- 

χες, χατὰ τὰς παραγγελίας αὐτοῦ, μετὰ σφενδονῶν ἀφειδῶς χατ᾽ 

αὐτῶν βάλλοντες οὐ συνεχώρησαν αὐτοῖς, λέγοντες μὴ εἶναι τοῦ 

μοναστηρίου τὸν ἀμπελῶνα. 

27. Μείνας οὖν παρ᾽ αὐτῷ τὴν ἡμέραν ἐχείνην, τῇ ἕωϑεν 

ἐξελθὼν ἐπορεύετό εἰς τὸ μοναστήριον τοῦ ἀδελφοῦ Σιβᾶ' ἐπη- 

ρώτα δὲ τοὺς ἀδελφοὺς ὁ γέρων μειδιῶν: “Πῶς ὑμᾶς ἀνέπαυσεν 

910 λατ. δὰ νἱϑοη δ τπηοπδϑίοσίἃ οἱ ἀδράσοσοί ἢ βορβ!: θυ] 8, ϑρυᾷ αυο08 
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ὃ ἀδελοὸς ἡμῶν, τέχνα" Καὶ ταῦτα λέγων ἔφϑασε πρὸς τὸν 

Σιβᾶν, χαὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν ἀσμένως, χαίρων χαὶ δοξάζων τὸν 

Κύριον. Εὔϑυμοι δὲ ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ προϑέσει αὐτοῦ γενόμενοι οἱ 

ἀδελφοὶ ἔλεγον τῷ ἀγίῳ᾽ “Νῦν τοῦ ἀπειροχάλου χαλοῦ λήϑην ποιη- 

σάμενοι περὶ τῆς πλουσίας ἀγάπης τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν Σιβᾶ εὐξώ- 

μεϑα". Κυριαχῆῇς δὲ οὔσης τῆς ἡμέρας παραχαλεὶ πάντας τοὺς ἀδελ- 

φοὺς ὃ Σιβᾶς, ἵνα εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὑτοῦ εἰσελϑόντες ἕχαστος ἐξ 

οἵας ϑέλει ἀμπέλου φάγῃ σταφυλάς" ἀχούσας δὲ ταῦτα ὁ ἅγιος 

εἶπεν αὐτοῖς: “᾿Επιχατάρατος, ὃς πρὸ τῆς πνευματιχῇῆς βρώσεως 

ἐπὶ τὰς τῆς γαστρὸς ἡδονὰς ὁρμήσει! Πρῶτον οὖν τὴν συνήϑη 

προσχύνησιν ἀποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ ᾿. ᾿Αρξάμενος τῆς φαλμῳδίας 

ἐπλήρωσε μετ᾽ αὐτῶν τὸν συνήϑη χανόνα, χαὶ στὰς ἐφ᾽ ὑψηλοῦ 

τόπου εὐλόγησε τὸν ἀμπελῶνα χαὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς μετὰ πάσης 

σεμνότητος εἰσελθεῖν εἰς αὐτόν: ἦσαν δὲ ὡς τρισχίλιοι ἄνδρες 

τῶν ἀδελφῶν. Ἔποίει δὲ πρὸ τούτου, εἴποτε εὐφόρησεν ὃ ἀμπε- 

λών, λαγύνια ἑχατόν' τότε ἐποίησεν τριαχοσίους στάμνους" ὃ δὲ 

ἀδελφὸς ἐχεῖνος ὁ φειδωλός, ὁ μὴ ποιήσας αὐτοὺς εἰσελθεῖν εἰς 

τὸν ἀμπελῶνα αὑτοῦ, ἔλαττον πολὺ τοῦ χατὰ συνήϑειαν ἐποίησε. 

χἀχεῖνο εἰς ὄξος μετεβλήθη τοῦτο γὰρ μέλλει συμβαίνειν αὐτῷ 

προειρήχει τοῖς ἀδελφοῖς ὃ γέρων. Ἤχουσεν δὲ χαὶ περί τινος 

τῶν ὄντων ἀδελφῶν μετ᾽ αὐτοῦ, ὅτι ἔχει χῆπον χαὶ οὐδένα τῶν 

ἀπερχομένων πρὸς αὐτὸν ἀδελφῶν συγχωρεῖ εἰσελϑεῖν εἰς αὐτόν, 

χαὶ ὅτι φιλοχτήμων ὑπάρχων ὑπερορᾷ τοὺς πένητας. ᾿Εχεῖνον μὲν 

οὖν ἀφορίσας ἀπὸ ὄψεως αὑτοῦ ἐποίησε, τοῖς δὲ λοιποῖς παρήγ- 

γεῖλε μηδὲν τῶν παρερχομένων τοῦ χόσμου τούτου χτᾶσϑαι, ἀλ- 

λὰ πᾶν τὸ ἐμπίπτον αὐτοῖς τοῖς πτωχοῖς διδόναι" τοῦτο γὰρ διὰ 

τῶν ἁγίων ῤαγγελίων λέγει ὁ Κύριος: “Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα 

ὑμῶν χαὶ δότε ἐλεημοσύνην᾽ ποιήσατε ἑαυτοῖς ϑησαυρὸν ἀνέχλει- 

πτὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς". Ταῦτα ὃξ λέγοντος αὐτοῦ ἔχαιρον 

πάντες. 

98. Ὁ οὖν ἀφορισϑεὶς ἀδελφὸς συνεχῶς ἐρχόμενος εἰς τὴν 
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μονὴν τοῦ ἁγίου παρεχάλει τοὺς ἀδελφούς, ἐξαιρέτως δὲ τὸν 

ἅγιον Ἣσυχιον, ὥστε πεῖσαι τὸν γέροντα τοῦ δέξασϑαι αὐτόν, ᾿Εν 

μιᾷ οὖν καϑόδῳ παραγινόμενος ἐχ τοῦ χήπου ἤνεγχε τοῖς ἀδελφοῖς 

ἐρεβίνϑια χλωρά: ἑσπέρας δὲ γενομένου τοῦ ἁγίου παρέϑηχαν 

αὐτῷ ἐξ αὐτῶν. Μὴ δυνηϑεὶς οὖν τὴν δυσωδίαν αὐτῶν ὑπενεγ- 

χεῖν, χράξας ἐχέλευσεν αὐτὰ ἐπαρϑῆναι: ὁ δὲ μαχάριος Ἡσύχιος 

ἔπειϑεν αὐτὸν γεύσασϑαι χαὶ εὐλογῆσαι αὐτά, λέγων" “᾿Αδελφός 

τις ἀπαρχὰς τοῦ χήπου αὑτοῦ πίστει ἤνεγχεν ἡμῖν", Ὃ δὲ λέγει 

αὐτῷ- “Οὐχ ἀντιλαμβάνῃ, ὅτι ἀπληστίαν ὄζουσι". Λέγει αὐτῷ ὁ 

Ἡσύχιος: “Ποίας ἀπληστίας ὀσμὴν ἐρεβίνϑια ἔχειν δύνανται"; 

Λέγει αὐτῷ ὁ γέρων’ “Βάλε αὐτὰ τοῖς βουσὶ χαὶ βλέπε, εἰ ἅπτονται 

αὐτῶν". Κατενέγχας δὲ αὐτὰ ἔβαλεν εἰς τὴν φάτνην τῶν βοῶν, 

χαὶ ἀντιλαμβανόμενοι τῆς ὀσμῆς αὐτῶν οἱ βόες, διαρρήξαντες τὰ 

δεσμὰ αὑτῶν ἔφυγον" εἶχεν γὰρ χαὶ ταύτην τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ὁ 

γέρων, ὥστε χαὶ ἐχ τῆς τοῦ σώματος ὀσμῆς χαὶ ἐχ τῆς ἁφῆς 

τῶν ἱματίων γινώσχειν ποίῳ πάϑει χατέχεται ἕχαστος χαὶ παρὰ 

ποίου πειράζεται Δαίμονος. 

29. Ἦν δὲ τότε ἐτῶν ἑξήχοντα τριῶν χαὶ διὰ τὸ πλῆϑος 

τῶν ἀδελφῶν ἠναγχάσϑη μεγάλην τὴν μονὴν αὑτοῦ ποιῆσαι" πολ- 

λοὶ γὰρ ἀπὸ τῶν περιχώρων ποιχίλαις νόσοις ἀσϑενοῦντες χαὶ 

ὑπὸ πνευμάτων ἀχαϑάρτων ὀχλούμενοι ἰάσεως χάριν ἤρχοντο πρὸς 

αὐτὸν καὶ ἐπληροῦτο τούτων τὸ μοναστήριον, χαὶ εἶχεν ϑόρυβον 

χαὶ ὄχλησιν πολλὴν ὃ γέρων, ὡς μνημονεύοντα αὐτὸν τῆς ἀρχαίας 

ἡσυχίας χαταμόνας χαϑεζόμενον, χλαίοντα χαὶ ἀδημονοῦντα μὴ 

παύεσϑαι" ἐρωτώντων δὲ αὐτὸν τῶν ἀδελφῶν τίνος ἕνεχεν ἐλυπεῖτο 

χαὶ ἔχλαιεν, ἔλεγεν αὐτοῖς" “ Κλαίω, ὅτι πάλιν εἰς τὸν χόσμον ὑπέ- 

στρεῴα, τέχνα, καὶ ἀπέλαβον ἐνταῦϑα τὸν μισϑόν μου χαὶ τὴν 

δόξαν μου, ὅτι πᾶσα ἢ Παλαιστίνη χαὶ ἢ περὶ αὐτὴν χώρα ὃο- 

ξάζουσί με χαὶ ὑμεῖς ὁμοίως τιμᾶτέ με ὡς δεσπότην χαὶ πάν- 

τῶν τῶν τοῦ μοναστηρίου ἐγὼ χύριος ὀνομάζομαι ". ᾿Αχούσαντες 

δὲ οἱ ἀδελφοὶ χαὶ γνόντες ὅτι λάϑρᾳ ἀναχωρῆσαι ϑέλει, πάνυ 

ἐλυπήϑησαν, ἐξαιρέτως ὁ ἅγιος Ἡσύχιος" ἠγάπα γὰρ τοῦτον ὁ ἅγιος 

Ἱλαρίων ὡς τὴν ἑαυτοῦ φυχήν. Ταύτης οὖν ἕνεχεν τῆς αἰτίας ἣν 
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λυπούμενος ἐπὶ ἔτη δύο, Ἦλϑεν ὃὲ πρὸς αὐτὸν ᾿Αρισταινέτη ἣ 

γυνὴ Ἑλπιδίου τοῦ ἀπὸ ὑπάρχων, ἧς τοὺς τρεῖς υἱούς, μέλλου- 

τας ἀποῦϑνήσχειν, εἰς Γάζαν παραγενόμενος ἰάσατο τῇ τοῦ Κυρίου 

χάριτι" συντυχοῦσα δὲ αὐτῷ χαὶ εὐλογηϑεῖσα ἐβούλετο ἐχεῖϑεν 

πρὸς τὸν ἅγιον ᾿Αντώνιον πορευϑῆναι: γνοὺς δὲ τοῦτο ὁ μαχάριος 

Ἱλαρίων, χλαίων ἔλεγεν αὐτῇ “Εἰ ἦν μοι χαρπὸς ἐν τῷ πορεύε- 

σϑαι ἐχεῖ, χαὶ εἰ μὴ φροντὶς τῶν ἀδελφῶν ἐχράτει με, μᾶλλον 

πάντων εὐχῇ μοι ἦν χαὶ πόϑος περιόντα ἐν σαρχὶ τὸν ἅγιόν μου 

πατέρα ᾿Αντώνιον ἰδεῖν. Καὶ εἰπὼν ταῦτα λέγει αὐτῇ “Δύο 

λοιπὸν ἡμέραι εἰσίν, ἀφ᾽ οὗ ὅλος ὁ χόσμος σχυϑρωπάζει, τοιού- 

του ἀποστερηϑεὶς φωστῆρος, ἐχδημήσαντος τοῦ ἁγίου ᾿Αντωνίου 

ἐχ τοῦ σώματος ". ᾿Αχούσασα δὲ ταῦτα ἢ γυνὴ χαὶ οἱ λοιποὶ ἔ- 

γνωσαν ὅ τι ἀπεχαλύφϑη αὐτῷ, χαὶ εὐχαριστήσασα τῷ ϑεῷ, μετὰ 

εὐχῆς ἀπολυϑεῖσα παρὰ τοῦ ἁγίου, ὑπέστρεψεν εἰς τὰ ἴδια᾽ μετὰ 

δὲ ἡμέρας ὀλίγας ἠχούσϑη ἡ χοίμησις τοῦ ἁγίου ᾿Αντωνίου, Πάν- 

τες οὖν οἱ ἀχούσαντες αὐτοῦ πρὸ τῆς ἀγγελίας λέγοντος τῇ γυ- 

ναιχί, ὅτι πρὸ δύο ἡμερῶν ὃ ἅγιος ᾿Αντώνιος χεχοίμηται, ἐδόξα- 

ζον τὸν Θεόν, τὸν τοιαῦτα τῷ δούλῳ αὑτοῦ Ἱλαρίωνι ἀποχαλύπτοντα 

χαὶ τοιαύτην χάριν αὐτῷ δόντα, 

80. Ἤρχοντο δὲ χαὶ ἐπίσχοποι χαὶ πρεσβύτεροι μετὰ παντὸς 

τοῦ χλήρου αὑτῶν χαὶ τοῦ λαοῦ χάριν τοῦ εὐλογηϑῆναι χαὶ τοῦ 

ἀχοῦσαι λόγον παρ᾽ αὐτοῦ. Οὐ μόνον δὲ αὐτοὶ ἤρχοντο πρὸς 

τὸν ἅγιον, ἀλλὰ χαὶ οἱ ἄρχοντες χαὶ οἱ μεγιστᾶνες τῶν ἐπαρχιῶν 

ἐχείνων, χαὶ αἱ τούτων γυναῖχες, μετὰ πολλῆς σπουδῆς παρεγίνοντο 

πρὸς αὐτὸν παραχαλοῦντες, ἵνα εὔξηται ὑπὲρ αὐτῶν χαὶ ἄρτον 

εὐλογημένον χαὶ ἔλαιον εἰς ἴασιν χαὶ ἁγιασμὸν αὑτῶν τε χαὶ τῶν 

ἀρρώστων αὑτῶν ἐχ τῶν ἁγίων αὐτοῦ χειρῶν δέξωνται: διὰ δὲ 

ταῦτα μᾶλλον τὸ ἠρεμεῖν ἐσχκέπτετὸ. Τισὶν οὖν τῶν ἀδελφῶν, οἵς 

μᾶλλον ἐθάρρει. ἐτφρανέρωσε τοῦτο, χαὶ ὁρίσαντος αὐτοῖς ἡμέραν, 

χαϑ᾽ ἣν ἔμελλεν ἀναχωρεῖν τοῦ μοναστηρίου, πρὸς τὸ μὴ σχυλῆ- 

ναι αὐτὸν πεζεύοντα, διὰ τὴν ἀχροτάτην ἄσχησιν χαὶ τὸ βαϑὺ 

λοιπὸν γῆρας, ἡτοίλασαν αὐτῷ οἱ ἀδελφοὶ βαδιστήν: χαὶ ἀπὸ 

τῆς ἀτονίας τῶν νηστειῶν μὴ ἰσχύοντος αὐτοῦ χαϑεσϑῆναι͵ ἐπ᾽ 
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αὐτὸν ἐπιβιβάσαντες αὐτὸν χαὶ χρατοῦντες χαϑ᾽ ἑχάτερα μέρη 

ἐπορεύοντο. ᾿Αχούσαντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ τοῦτο συνήχϑησαν ὁμοῦυ- 

μαδὸν χαὶ πολλὰ πλήϑη τῶν τε πόλεων χαὶ τῶν χωρῶν, ὑπὲρ 

δισμυρίους ἀνθρώπων, καὶ χαταλαβόντες αὐτὸν ἐχράτησαν αὐτὸν βύρίουν ανὺρ γ:..5.5: ἴοντες ΦΆΡΘΕ ᾿ 
χαὶ οὐ συνεχώρουν αὐτῷ κχαταλεῖψαι αὐτούς, λέγοντες" “Σὲ ἔχο- 

μεν πάντες μετὰ Θεὸν ἐν τῇ Παλαιστίνῃ στερεοῦντα ἡμᾶς ἐν 

Κυρίῳ. Μὴ οὖν καταλίπῃς μᾶς ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα ἢ. 

Ὃ δὲ παρεχάλει αὐτοὺς λέγων" “Τί ποιεῖτε χαὶ συντρίβετέ μου 

τὴν χαρδίαν:. Γινώσχετε οὖν, τέχνα, ὅτι οὐχ ἄνευ ϑελήματος τοῦ 

Ιζυρίου τοῦτο ποιεῖν βούλομαι, ἀλλὰ τῆς αὐτοῦ χάριτος συνευδο- 

χούσης μοι πορεύομαι, ἵνα μὴ ἴδω χαταστρεφομένας τὰς ἁγίας 

τοῦ Θεοῦ ἐχχλησίας, χαὶ τὰ ϑυσιαστήρια τοῦ Χριστοῦ χαταπατού- 

μενα, χαὶ τὰ αἵματα τῶν τέχνων μοὺ ἐχχυνόμενα. Διὰ τὸ οὖν 

μὴ δύνασθαί με ἰδεῖν ταῦτα, ἐδεηϑην τοῦ Κυρίου ἐπιτρέψαι 
“ ! 6 9 “« δ΄ἷνἋΟ ’ 4 Ύ μοι πορευϑῆναι ὅπου ἂν ἢ αὐτοῦ χάρις ὁδηγήσῃ με. Μὴ οὖν 

χρατεῖτέ με, τέχνα, παραχαλῶ ". ᾿Αχούσαντες δὲ ταῦτα ἔγνωσαν, 

ὅτι ἀποχαλύψεώς τινος αὐτῷ παρὰ τοῦ Κυρίου γενομένης τοῦτο 
“- , ἼἋΑ 5 Ἀ. οἱ ᾿ “-» . ῇ ποιεῖν προήρηται" χαὶ οὐδ᾽ οὕτω συνεχώρουν αὐτῷ, ἀλλὰ πάντο- 

ὃεν περιστάντες ἐχράτουν αὐτὸν ὀδυνώμενοι. Ἰδὼν ὃὲξ τὴν ἔνστα- 

σιν αὐτῶν ὁ μαχάριος λέγει αὐτοῖς" “Γινώσχετε, τέχνα, ὅτι, ἐὰν 
ν ’ ἰ 9 ᾿ ’ ἢ 3 Ύ 95 “ 

μὴ ἀπολύσητέ με, οὐ μὴ γεύσωμαί τινος" εἰ οὖν οὕτως ἀποχτεῖ- 

ναί με ϑέλετε, χρατεῖτέ με", Πείϑειν δὲ αὐτὸν νομίζοντες παρέμε:- 

ναν πᾶντες, παραχαλοῦντες μὴ χωρισθῆναι αὐτῶν τῶν ἰδίων τέχνων, 

ἦτε τῆς ϑρεψάσης αὐτὸν πατρίδος. Ἑπτὰ οὖν ἡμερῶν διελϑου- 

σῶν χαὶ μὴ πεισϑέντος αὐτοῦ μεταλαβεῖν τροφῆς, ἰδόντες τὸ ἀμε- 

τάϑετον τῆς τοιαύτης αὐτοῦ προϑέσεως ἀπέλυσαν αὐτόν. Πορευο- 
, Ἁ 9 “ ἢ) 9. Ἀ νΌ Ν μ , . ν( μένου δὲ αὐτοῦ, προέπεμπον αὐτὸν μετὰ δαχρύων πάντα τὰ πλήϑη. 

ἐλθὼν δὲ ἅμα πᾶσιν αὐτοῖς ἕως τῆς πόλεως Βιτυλίου, χαὶ τῶν συνή- 

ϑως ὄντων μετ᾽ αὐτοῦ ἀδελφῶν τεσσαράχοντα ἐχλεξάμενος, οὃς Ἴδει 
μ ! μ ᾿ " 

ὅτι παντὶ τρόπῳ συγχαχουχηϑῆναι αὐτῷ δύνανται, ϑεὶς τὰ γόνατα σὺν 

πᾶσιν αὐτοῖς χαὶ προσευξάμενος χαὶ τῷ Κυρίῳ παραϑέμενος αὐτοὺς 

ἀπέλυσεν πάντας. Καὶ ἀπάρας ἐκεῖϑεν μετὰ τῶν τεσσαράχοντα ἀ- 

1 χὠὸδ. μέρει. --- ὅ ἔχωμεν. --- 19 οϑυνόμενοι. 
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δελφῶν, δι᾽ ἡμερῶν πέντε ἦλθεν εἰς Πηλούσιον, ἵνα ἐπισχέψηται 

τοὺς εἰς τὴν ἔγγιστα ἔρημον χαϑεζομένους ἀδελφούς. Εἰἶχον δὲ 

οὗτοι τὸ χελλίον ἐν τῷ τόπῳ τῷ χαλουμένῳ Λύχνῳ' ἰδὼν δὲ 

αὐτοὺς ἀπῆλϑεν ἐχεῖϑεν διὰ τριῶν ἡμερῶν εἰς κάστρον χαλούμε- 

νον Ταβαστόν, ἵνα ἴδῃ Δραχόντιον τὸν ἐπίσχοπον χαὶ ὁμολογητὴν 

τοῦ Χριστοῦ: ἦν γὰρ ἐχεῖ ἐξορισϑεὶς ὁ ἅγιος οὗτος πάνυ δὲ ἐχάρη 

χαὶ εὐχαρίστησε τῷ Θεῷ ἰδὼν τὸν ἅγιον Ἱλαρίωνα. ᾿Εἰχεῖϑεν δὲ 

ἐξελϑὼν ἦλϑε διὰ τριῶν ἡμερῶν εἰς Βαβυλῶνα, πόλιν τῆς Αἰγύπτου, 

ἵνα ἴδῃ Φίλωνα τὸν ἐπίσχοπον, ὁμοίως χαὶ τοῦτον ὁμολογητήν᾽ τού- 

τους γὰρ τοὺς δύο ἄνδρας Κωνστάντιος ὁ βασιλεύς, τῇ τῶν δυσ- 

σεβῶν ᾿Αρειανῶν χαχοπιστίᾳ συνεργῶν, ἐχείνοις τοῖς τόποις ἐξο- 

ρισϑῆναι ἐποίησε. Θεασάμενος δὲ χαὶ τοῦτον ὁ μαχάριος Ἱλαρίων 

ἤλθεν ἐχεῖθεν δι’ ἡμερῶν δύο εἰς ᾿Αφροδιτῶν τὴν πόλιν ἐπισχέ- 

νασϑαι Βαϊσανὸν τὸν διάχονον. ἦν δὲ οὗτος, ὡς ἔλεγεν ὁ ἅγιος 

Ἱλαρίων, μισϑωσάμενος χαμήλους, ἵνα τοῖς ἀπερχομένοις ἀδελφοῖς 

ὅπου ἐχοιμήϑη ὁ μαχάριος ᾿Αντώνιος, ὥστε ἐχεῖ τὴν μνήμην αὐὖ- 

τοῦ ποιῆσαι, βαστάξωσιν ὕδωρ. Κἀχεῖϑεν ἐξελθὼν διὰ τῆς φοβε- 

ρᾶς χαὶ χαλεπῆς ἐρήμου, ὁδεύσας τρεῖς ἡμέρας, ἦλϑεν εἰς τὸ 

ὄρος, ἐν ᾧὦ εἶχε τὸ μοναστήριον ὁ μαχάριος χαὶ ὅσιος τοῦ Χριστοῦ 

ὁοῦλος ᾿Αντώνιος, χαὶ εὖρεν ἐχεῖ δύο παραμένοντας μαϑητὰς τοῦ 

μακαρίου, Ἰσαὰχ καὶ Πλουσιανόν᾽' ἦν δὲ ὁ Ἰσαὰχ διερμηνευτὴς 

τοῦ ὁσίου ἐκείνου. δόντες τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ Ἱλαρίωνα πάνυ 

ἐχάρησαν. 

81. Λξιον δὲ εἰς μνήμην ἡμᾶς ἐλϑόντας τοῦ τόπου, ἐν ᾧ 

χατῴχει ὁ μαχάριος πατὴρ ἡμῶν ᾿Αντώνιος, εἰς εὐφροσύνην τῶν 

ἀχουόντων διὰ βραχέων ῥημάτων διηγήσασϑαι τὴν ἐπιτήδειον χαὶ 

περικαλλῆ ϑέσιν τοῦ τόπου ἐχείνου. Ὅρος ἦν ὑψηλὸν χαὶ πάνυ 

τραχύ, ἐπὶ μίλιον ἕν ἔχον τὸ μῆχος" ὑποχάτω δὲ τοῦ ὄρους ἐν 

τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ τὸ μοναστήριον εἶχεν, ἀναβρύει ὕδατα χαϑαρά, ἃ μὲν 

αὐτῶν εἰς ἅμμον λήγοντα, ἃ δὲ προβαίνοντα χατὰ βραχὺ εἰς γῆν χω- 

ὅ Ταβαστὸν] δά οδϑίσγαῃ ΤὨΘυθΑ απ). --- 18 γοηὶϊ δὰ ορρίἀιπι ΑΡΒγοά 02. --- 

21 Πλουσιανὸν] Ῥο]ιιβίδηο. --- 34 ἐν τῇ ᾧχ: Περὶ τῆς ϑέσεως τοῦ τόπου, ἐν ᾧ κα- 
« [ὡ » Π 

τῴχει ὁ ἀγίιος Αντωνιος. 
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ροῦσιν' ἢ δὲ τῶν λοιπῶν ὑδάτων ἔχροια ποιεῖ χειμάρρουν, καὶ ἐξ ἀμ.- 

φοτέρων τῶν μερῶν εἰς τὰς ὄχϑας τοῦ χειμάρρου στήχουσι φοίνιχες 

πολλοί, χαρπὸν χαλὸν χαὶ πολὺν φέροντες, χαὶ πανταχόϑεν χατα- 

σχιάζοντες πάνυ τερπνὸν τὸν τόπον ποιοῦσι. Γενομένων δὲ ἡμῶν 

ξχεῖ, ὃ μαχάριος Ἱλαρίων μετὰ τῶν μαϑητῶν τοῦ ἁγίου ᾿Αντω- 

νίου παραλαβὼν ἡμᾶς περιῆγε τὸν τόπον ἐχεῖνον ὅλον χαὶ μετὰ 

πολλῇς χαρᾶς ἐπεδείχνυον ἡμῖν οἱ μαϑηταὶ τοῦ ἁγίου, ὁ Πλου- 

σιανὸς χαὶ Ἰσαάχ, λέγοντες “Ἔν τούτῳ τῷ τόπῳ ἔψαλλεν ὁ μα- 

χάριος πατὴρ ἡμῶν, χαὶ ἐν ἐχείνῳ ηὔχετο, χαὶ ἐν τούτῳ ἡσύ- 

χαζεν, χἀχεῖ χαϑεζόμενος σπυρίδας ἐποίει, χαὶ ὧδε συνήϑειαν 

εἶχεν ἀπὸ τοῦ χαμάτου διαναπαύεσϑαι, χἀχεῖ χαϑεύδειν, χαὶ ταύτην 

τὴν ἄμπελον χἀχεῖνα τὰ δένδρα αὐτὸς ἐφύτευσε, χαὶ ταύτην τὴν 

πρασιὰν ταῖς ἰδίαις χερσὶν ἐποίησε, χαὶ τὴν χολυμβήηϑραν ταύτην 

τῶν ὑδάτων εἰς τὸ ποτίζειν τὸν χῆπον μετὰ χαμάτου χαὶ ἱδρῶτος 

πολλοῦ αὐτὸς χοδόμησεν: χαὶ τοῦτο, φασίν, “τὸ δίχελλον εἰς 

τὸ σχάπτειν τὴν γῆν ἐπὶ πολὺν χρόνον ἔσχε", Καὶ ἐπιδειχνυόν- 

τῶν ἡμῖν τὰ ἐν τῷ τόπῳ πάντα, ἐλϑὼν ὁ γέρων ἀνέπεσεν ἐν τῷ 

πόπῳ, ἐν ᾧ συνήϑως ἐχάϑευδεν ὁ μαχάριος ᾿Αντώνιος, χαὶ μετὰ 

φόβου καὶ χαρᾶς χατεφίλει τὸν τόπον ἦν δὲ ἐν τετραγώνῳ ἢ 

περιοχὴ τοῦ τόπου, ὅσον εἷς ἄνϑρωπος χοιμηϑῇ. Εἶχεν δὲ χαὶ 

ἐπ᾽’ ἄχρῳ τοῦ ὄρους τοῦ μέτρου τοῦ αὐτοῦ ἄλλα χελλία δύο εἰς 

λίϑον λατομηϑέντα, μόνον ϑύρας ἔχοντα, ἐν οἷς διὰ χοχλίου τῆς 

ἀνόδου ἀνήρχετο, διὰ τὸ ὑψηλὴν εἶναι τὴν τοῦ ὄρους πρόσβασιν" 

χαὶ εἴποτε ἤϑελε τὰς τῶν παραγινομένων ὀχλήσεις φεύγειν, ἐχεῖ 
. ’ ᾿ ἀπερχόμενος ἡσύχαζεν. Εἰσελθϑόντων δὲ ἡμῶν εἰς τὸν χῇπον, 
φὰς 

φασί" “Ταῦτα πρὸ τριῶν ἐτῶν ἐφύτευσεν ὁ ἅγιος ᾿" ἔλεγον δέ͵ 

ὅτι “Κατ᾽ ἀρχὰς προφάσει τῶν ὑδάτων ἤρχοντο αἱ ἀγέλαι τῶν 

ὀνάγρων χαὶ ἠφάνιζον τὸν χῆπον χαὶ τοὺς χαμάτους αὐτοῦ χατήσϑιον. 
4 “« Ύ 6 ᾿ 3 - , Ὃ ͵ ᾿ Ἐν μιᾷ οὖν ἡμέρᾳ τὸν συνήϑως τῆς ἀγέλης ἡγούμενον χελεύσας 

στῆναι, λαβὼν ῥάβδον ἠρέμα εἰς τὰς πλευρὰς αὐτοῦ ἔτυπτε λέγων: 

Διατί με βλάπτετε, μηδέν μου ἀδιχοῦντος ὑμᾶς, χαὶ λυμαίνεσϑε. ἃ 

οὐχ ἐχάμετε: Καὶ παραγγείλας αὐτῷ τοῦ μηχέτι εἰσελϑεῖν εἰς τὸν 

ἔδειξαν ἡμῖν δένδρα ὀπωριχὰ διάφορα, ἔχοντα χαρπὸν πολύν, χαὶ 
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«᾽ . ᾿ ’ Ύ -“-« Ρ μὲ 

κῆπον ἀπέλυσεν αὐτόν. ᾿Απ᾽ ἐχείνης οὖν τῆς ἡμέρας τὴν παραγγε- 

λίαν τοῦ ἀγίου φυλάσσοντες ἤρχοντο χαὶ ἔπινον ἐχ τοῦ χειμάρρου 

χαὶ ὑπέστρεφον εὐϑέως, μήτε λαχάνου, μήτε ἄλλου τινὸς ἐχ τοῦ 

ποταμοῦ ἐχείνου ἁπτόμενοι". Ταῦτα δὲ αὐτῶν διηγησαμένων, πα- 
, [ ᾿ Ω ; ᾿ -- ὧν . »ν ’ 

ρεχάλει αὐτοὺς ὃ γέρων, ὅπως δείξωσιν αὐτῷ τὸν τόπον ὅπου 

ἔχειτο τὸ σῶμα τοῦ μαχαρίου ᾿Αντωνίου. Ἵνα οὖν μὴ δόξωσιν 

αὐτὸν λυπεῖν, γενομένης ἑσπέρας, παραλαβόντες αὐτόν, περιήγα- 

γον αὐτὸν [εἰς] τὸν τόπον᾽ ἦν γὰρ παραγγείλας αὐτοῖς ὃ μαχάριος 

μηδενὶ χαϑόλου τὸν τόπον ἐπιδεῖται, χαὶ διὰ τὰς ἐντολὰς τοῦ 

ἁγίου μὴ δυνάμενοι δεῖξαι αὐτῷ ἐσοφίσαντο μὴ εἰδέναι αὐτοὺς τὸν 

τόπον. Περγάμιος γάρ τις, πιστὸς ἀνὴρ χαὶ πλούσιος, πολλὰ χεχτη- 

μένος ἐν τοῖς τόποις ἐχείνοις χαὶ πάνυ φιλῶν τὸν μαχάριον, μετὰ 

πολλῆς σπουδῆς διερευνῶν τὸν τόπον ἐζήτει, ἵνα, λαβὼν τὸ σῶμα 
4 “ “Ψ 4 .« 9 Α , φῳ “« 

ἐχεῖϑεν τοῦ μαχαρίου, ἐχεῖ αὐτὸ χατάϑηται. Τούτου ἕνεχεν οὔτε τῷ 
δ ῇ. 6 , -οῸΦ »» 9 ’ Ὡς --« } ΄- ᾿ ἁγίῳ Ἱλαρίων: δεῖξαι ἐτόλμησαν, δεδιότες μήπως τινὲς τῶν σὺν 

ἡμῖν ἀδελφῶν χατάδηλον τὸν τόπον τῷ μνημονευϑέντι ἀνδρὶ ποιή- 

σωσιν. 

82. Αὐτάρχως ὃξ διαναπαύσας τὴν πάλαι σπουδαζομένη" αὖ- 

τῷ ταύτην ἐπιϑυμίαν ὁ γέρων, ὑποστρέψας ἦλϑεν εἰς ᾿Αφροδι- 

τῶν τὴν πόλιν πρὸς Βαϊσανὸν τὸν διάχονον, χαὶ δύο μόνον τῶν 
᾿ .. »«ν αὖ΄αε “ ’ 4 φ - ΠῚ 4 

συνόντων αὐτῷ ἀδελφῶν χρατήσας μεϑ’ ἑαυτοῦ, τοὺς λοιποὺς 

ἐχέλευσεν εἰς τὴν Παλαιστίνην, εἰς τὸ μοναστήριον, ἐπανελϑεῖν" 
Ἁ ν -ω -»χ -ο - Ἁ “ ἤ [ 

χαὶ μετὰ τῶν δύο ἀδελφῶν εἰς τὴν πλησίον τῆς πόλεως ἐχείνης 

ἔρημον ἔμεινε, χατὰ τὴν σπουδαζομένην αὐτῷ πρόϑεσιν, νηστείαις 

χαὶ εὐχαῖς χαὶ πολλῇ ἡσυχίᾳ διάγων, ὡς οἴεσϑαι αὐτὸν τότε 

ἀρχὴν τῆς ἐν Χριστῷ πολιτείας λαμβάνειν. Ἐγένετο δὲ μετὰ 

τὴν τελευτὴν τοῦ μαχαρίου ᾿Αντωνίο) ἐν τοῖς χλίμασιν ἐχείνο!ς 

ἐπὶ ἔτη τρία ἀβροχία χαὶ λιμὸς μέγας, χαὶ πᾶσα ἣ γῇ ἐχείνη 

ὡς ἀπὸ πυρὸς τοῖς αὐχμοῖς χατεφλέχϑη, ὡς ἅπαντα τὸν λαὸν 

λέγειν, ὅτ' τὴν χοίμησιν τοῦ διχαίου ᾿Αντωνίου οὐ μόνον οἱ ἄν- γείν, " μη 
ὕρωποι, ἀλλὰ καὶ πᾶσα ἢ γῆ πενϑεῖ, ὑετὸν μὴ δεξαμένη, μηδὲ 

ὃρόσον ἐχ τοῦ οὐρανοῦ. Ὑπὸ οὖν τῆς ἀπαραιτήτου ἀνάγχης τοῦ 

λιμοῦ τε τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντων τῶν χτηνῶν αὐτῶν φϑειρο- 



μένων, ἀχούσαντες ὅτι ἐν τοῖς τόποις ἐχείνοις ἐστὶν ὁ μαϑητὴς 

χαὶ διάδοχος τοῦ ἁγίου ᾿Αντωνίου ἱἹλαρίων, συνήχϑη πᾶς ὃ λαὸς 

τῆς γῆς ἐχείνης σὺν γυναιξὶ χαὶ τέκνοις, χαὶ ἦλθον πρὸς τὸν ἅγιον 

Ἱλαρίωνα, ἐχλείποντες ἐχ τῆς ἀνάγχης τοῦ λιμοῦ χαὶ μήτε τὰς 

γλώσσας αὑτῶν ἰσχύοντες χινῆσαι, μήτε φωνὴν εὔσημον φϑέγξα- 

σϑαι δυνάμενοι, καὶ προσέπεσον αὐτῷ λέγοντες" “Διάδοχόν σε ἐν 

τούτοις τοῖς τόποις τοῦ ἁγίου ᾿Αντωνίου ἀπέστειλεν ἡμῖν ὁ Κύ- 

ρος. Σπλαγχνισϑεὶς οὖν ἐπὶ τῇ συνεχούσῃ ἡμᾶς ἀπαραιτήτῳ 

ἀνάγκῃ, δεήϑητι τοῦ Κυρίου, ἵνα χοπάσῃ τὴν ὀργὴν αὑτοῦ ἀφ᾽ 
Ιἰε « 4 Νὴ Α Ἁ 47 δ “ἢ 9 , ρ ΡΝ , -φτ,ρ 

Ἡμῶν χαὶ χατὰ τὸ πολὺ ἔλεος αὑτοῦ ἐπιλάμψῃ ἡμῖν χαὶ δώσῃ 

ὑετὸν ἐπὶ τὴν χαταφϑαρεῖσαν γῆν ἡμῶν". Ὁρῶν δὲ πάντας πρὸ 

τῶν ὀφρθαλμῶν αὑτοῦ ἐχλείποντας, στενάξας χαὶ ἐπάρας τοὺς 

ὀφϑαλμοὺς αὑτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ τὰς χεῖρας ἐχπετάσας, ἐδεηῦη 
-- ᾿ 3 λέ . 2" δ] - Ρ “ 9 “- ᾿ " εἪι. ».ν» ν Α Ε , τοῦ Κυρίου ἐπιβλέψαι ἐξ ὕψους ἁγίου αὐτοῦ καὶ δοῦναι ὑετὸν χαὶ 

- 9 “« «Ψ 3 ἤ 9 Π « ΄οα , -« 

δρόσον ἐπὶ τῆς γῆς καὶ παραυτίχα, εὐχομένο") τοῦ δούλου τοῦ 

Θεοῦ. ἐγένετο ὑετὸς μέγας: μετὰ δὲ τὸ παύσασϑαι τὸν ὑετὸν ) δὶ " 
ἀδρόως τοποῦτον πλῆϑος ἑρπετῶν ἰοβόλων ἀπὸ τῆς γῆς ἐξελθὸν 
ἢ ᾿ “ ’ Ὄ ΜΝ ς“» -» ΄-Ν ΩΡ ὥρμησε χατὰ τοῦ πλήϑους, ὡς ἀναριϑμήτους ἐξ αὐτῶν δηχϑέντας 

πρὸς τοῖς ποσὶ τοῦ μαχαρίου πίπτειν ἐχλείποντας" ἰδὼν ὃδὲ τὸ 

παράδοξον τοῦ πειρασμοῦ, λαβὼν ἔλαιον χαὶ ἐπιχαλεσάμενος τὸ 

ὄνομα τοῦ πατρὸς χαὶ τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἤλειφε 
ἜΣ Ὁ δέ ΩΝ ἡ θέ ΩΣ , --..« 2.» δ, ,, Ὁ ᾽Σ δ . {Ἐν 

τοὺς δηχϑέντας χαὶ εὐθέως πάντες ἰῶντο, δοξάζοντες τὸν Θεὸν καὶ 

χαταφιλοῦντες τοὺς πόδας τοῦ ἁγίου. 

88. Τούτου ὃὲ τοῦ ϑαύματος ἐν αὐτοῖς παρὰ τοῦ δούλου τοῦ 
“« ᾿ ’ Α ᾿ “ 

Θεοῦ Ἱλαρίωνος γενομένου, λοιπὸν πάντας ἔφερον πρὸς αὐτόν. 

Κἀχεῖ οὖν ὀχλούμενον καὶ τιμώμενον ἑαυτὸν ὑπ᾽ αὐτῶν ἰδὼν ὁ 

γέρων, ἀπάρας ἐχεῖϑεν ἠβουλήϑη δι᾿ ᾿Αλεξανδρείας εἰς ᾿Αβασσὰν 

ἀπελϑεῖν. Ἐπειδὴ οὖν. ἐξ οὗ γέγονε μοναχός, οὐχ ἔμεινεν εἰς 

πόλιν, παρελϑὼν τὴν πόλιν ᾿Αλεξάνδρειαν ἀπῆλϑεν εἰς Βρούχιον 

πλησίον ᾿Αλεξανδρείας χωρίον οὕτω λεγόμενον, χαὶ εὑρὼν ἐχεῖ 

ἀδελιροὺς γνωρίμους ἔμεινε παρ᾽ αὐτοῖς" οἱ δὲ πάνυ μετὰ χαρᾶς 

14 ἐπιβλ. ἐξ ὕψους ἀγίου αὐτοῦ} Ῥαλμ. ρα΄, 30. 
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πολλῆς ὑπεδέξαντο αὐτόν. Ὀλίγας οὖν ἡμέρας ποιήσας παρ᾽ αὖ- 

τοῖς χαὶ ἰδὼν τοὺς ἀδελφοὺς χαϑ᾽ ὑπερβολὴν τιμῶντας αὐτόν, ἀνα- 

στὰς διὰ τῆς νυχτὸς λάϑρᾳ αὐτῶν ἐβουλήϑη ὁδεῦσαι" τῶν δὲ μα- 

ϑητῶν αὐτοῦ ἑτοιμαζόντων τὸ ὑποζύγιον, διυπνισϑέντες οἱ ἀδελφοὶ 

χαὶ ἰδόντες αὐτὸν ὁρμήσαντα ἐξελθεῖν, προσπεσόντες ὁμοθυμαδὸν 

παρεχάλουν αὐτὸν ὀλίγας ἡμέρας μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς. Μὴ πειϑο- 

μένου δὲ αὐτοῦ, ἔρριψαν ἑαυτοὺς ἐπὶ τὴν ϑύραν λέγοντες" “Δέον 

ἐστὶν ἡμᾶς χειμένους πρὸς τοῖς ποσί σου ἀποδανεῖν, ἢ οὕτω τα- 

χέως χωρισϑῆναι ἀπὸ σοῦ". Ὃ δὲ παρεχάλει αὐτοὺς λέγων" 

“ Ἐπείρεσϑε, τέχνα" συμφέρει γὰρ χαὶ ὑμῖν χαὶ ἐμοί, ἵνα ταχέως 

ἀπολύσητέ με’ ἐὰν γὰρ ἐπίσχητέ με χἂν μίαν ἡμέραν, καὶ ἑαυτοῖς 

καὶ ἐμοὶ ϑλῖψιν μεγάλην παρέχετε". ᾿Αχούσαντες ὃξ τοῦτο ἀνέστησαν, 

χαὶ ποιήσας εὐχὴν χαὶ ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξῆλϑεν χαὶ ὁδεύσας 

διὰ τῆς ἐρήμου ἀπῆλϑεν εἰς ᾿Αβασσάν: ἔλεγεν δὲ τοῖς ἐν τῷ Βρουχίῳ 

ἀδελφοῖς τοῦτο, ὃ χαὶ ἐχ τῇς Παλαιστίνης ἀναχωρῶν τοῖς τε μαϑηταῖς 

αὑτοῦ καὶ παντὶ τῷ λαῷ, τοῖς ἐπέχειν αὐτὸν βουλομένοις. Ἔχεῖ προ- 

εἴπεν [περὶ] τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν χάριτος, τὰ μέλλοντα χατ᾽ αὐ- 

τοῦ χαὶ τὰ χατὰ τῶν ἐν τῷ μοναστηρίῳ ἀδελφῶν αὐτοῦ παρὰ τῶν 

ἀσεβεστάτων Γαζαίων συμβαίνειν ἀποχαλυπτούσης αὐτῷ’ οἱ γὰρ μιαροὶ 

χαὶ ἄϑεοι οὗτοι ἐπὶ ταῖς εὐεργεσίαις τῶν σῳζομένων τῇ τοῦ Κυρίου 

χάριτι παρ᾽ αὐτοῦ χαὶ χα ἐχάστην ἡμέραν γινομένοις ϑαυμασίοις τῇ 

τοῦ πατρὸς αὐτῶν, τοῦ Διαβόλου, χαχία εἰς φϑόνον χαὶ μῖσος ἀνήχεστον 

χατὰ τοῦ ἁγίου ἐξαπτόμενοι χαὶ μὴ ἰσχύοντες γυμνῶσαι τὴν χατὰ 

τοῦ ὁσίου ἀνδρὸς ἐνδελεχῶς γυμναζομένην παρ᾽ αὐτῶν ἀπέχϑειαν. 

Μετὰ γὰρ τὴν τελευτὴν Κωνσταντίου τοῦ βασιλέως συνεργὸν τῆς 

διαβολιχῆς αὐτῶν προαιρέσεως τὴν τοῦ ἀποστάτου ᾿ἸΙουλιανοῦ βα- 

σιλείαν εὑρόντες, ἀγνοοῦντες ὅτ' τὴν χατὰ τοῦ ϑεράποντος τοῦ 

Θεοῦ παρ᾽ αὐτῶν πάλαι βουλευομένην χαχίαν προφϑάσας ἐμώρανεν 

ὁ Χριστός, ἀπήμαντον τῆς παρ᾽ αὐτῶν βουλευομένης ἀπάτης τὸν 

ἑαυτοῦ δοῦλον φυλάττων: χατ᾽ ἐχεῖνον γὰρ τὸν χαιρὸν νομίζοντες 

αὐτὸν ἐν τῷ Βρουχίῳ διάγειν, προσελθόντες τῷ ἐπάρχῳ χαὶ μα- 

ταίας τινὰς προφάσεις χαταγγέλλοντες αὐτῷ, ἠξίουν αὐτὸν διὰ τῆς 
βῳ τάξεως παραστῆναι δίχην δώσοντα' ἦν δὲ ὁ ἔπαρχος τῇ τῶν 
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᾿Αρειανῶν αἱρέσει συνεργῶν. Εὑρὼν οὖν τὴν πρόφασιν ταύτην, 

μᾶλλον ἠγωνίζετο πρὸς τὸ ἀδιχῆσαι τὸν ἅγιον, χαὶ ἀπεφήνατο 

χατ᾽ αὐτοῦ διὰ τῆς τάξεως παραστῆναι αὐτόν. Γνόντες δὲ ταῦτα 

χαὶ οἱ τῆς ἀσεβοῦς αἱρέσεως αὐτοῦ χληριχοί, βρύχοντες χατ᾽ αὐτοῦ, 

ἀπέστειλαν μετὰ τῶν ταξεωτῶν ἀναγνώστας πρὸς τὸ διαχονῆσαι 

αὐτοῖς τὸν δίχαιον ἅμα τε χαὶ χαχοποιῆσαι. ᾿λϑόντες οὖν εἰς 

τὸν τόπον ὅπου ἔμεινε, πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ἐν τῷ Βρουχίῳ, χαὶ 

μὴ εὑρόντες αὐτὸν ἔλεγον" “Ὁρᾶτε, πῶς ταῖς μαγείαις αὐτοῦ τὰ 

μέλλοντα συμβαίνειν αὐτῷ χαχὰ προγνοὺς ἀφανὴς ἐγένετο": Ἔμ- 

μανεῖς οὖν μᾶλλον γενόμενοι χαταλαμβάνουσι τὸν ἀϑεώτατον Ἰου- 

λιανόν, χαὶ προσελθόντες αὐτῷ ἔπραξαν σάχραν, χελεύουσαν τὸ 

μὲν μοναστήριον αὐτοῦ ἐχ ϑεμελίων χαταστραφῆναι χαὶ τοὺς μο- 

ναχοὺς βασανισϑέντας ἀπελαϑῆναι, αὐτὸν ὃὲ χαὶ Ἡσύχιον, ὅπο" 

ὃ ἂν εὑρεϑῶσι, διὰ τοῦ ἄρχοντος τῆς ἐπαρχίας βασανισϑέντας 

ἀποϑανεῖν. 

84. Ὁ δὲ μαχάριος τῇ τοῦ Θεοῦ βοηϑείᾳ φυλασσόμενος εἰς 

᾿Αβασσὰν διεσώϑη, ἡσυχάσας ἐχεῖ χαὶ ποιήσας ἐνιαυτόν" δεδιὼς 

δέ, μήπως τῷ χρόνῳ διὰ τῆς φήμης τῶν γινομένων παρ᾽ αὐτοῦ 

ϑαυμασίων τοῖς ζητοῦσιν αὐτὸν χατάδηλος γένηται, ἐσχέπτετο εἰς 

νῇσον πλεῦσαι ἐχεῖϑεν᾽ τοῦτο δὲ αὐτοῦ βουλευομένου, παρεγένετο 

πρὸς αὐτὸν ᾿Αδριανός, εἷς τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ, ἀπὸ τῆς Παλαι- 

στίνης, τὸν ϑάνατον τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ ἀποστάτου μηνύων αὐτῷ 
. χαὶ εὐαγγελιζόμενος, ὅτι “τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι χριστιανὸς χαὶ ὁρ- 

ϑόδοξος γέγονε βασιλεύς, χαὶ δέονται οἱ ὑπολειφϑέντες ἀδελφοί, 

ἵνα ὑποστρέψηῃς εἰς τὸ μοναστήριον, πρὸς τὰ ἴδιά σου τέχνα", Ὁ 
» “ )Ἅ Α Ἁ Ἁ δ “ Ἁ ΄- - 6 δὲ μαχάριος γέρων, διὰ τὸ μὴ εὑρεῖν πολλοὺς τῶν μαϑητῶν αὑ- 

τοῦ, οὃς ἐτιμωρήσαντο οἱ ἀσεβεῖς ἐχεῖνοι, οὐχ ἐπένευσεν ὑποστρέ- 

ψαι εἰς τὴν Παλα!στίνην, ἀλλὰ μισϑωσάμενος χάμηλον ὃ'ὰ τῆς 

φοβερᾶς ἐρήμου εἰς παραϑαλάσσιον τῆς Λιβύης πόλιν παρεγένετο τ ερᾶς ἘΡῊΝ πα ἡφ θθὴς ἀΡεΕῚ : 
Ὁ δὲ ᾿Αδριανὸς ἰδών, ὅτι οὐ πείϑεται αὐτῷ τοῦ ὑποστρέψαι εἰς 

τὴν Παλαιστίνην μετ᾽ αὐτοῦ, λάϑρᾳ λαβὼν τὰ δι᾽ αὐτοῦ παρὰ τῶν 

ἀδελρῶν ἀποσταλέντα αὐτῷ γράμματα, φιλαρχίας νόσῳ πάλαι 

χατεχόμενος, εἰς ὕβριν τοῦ γέροντος, εἰς τὴν Παλαιστίνην ὑπέ- 
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στρεψεν, λοιδορῶν αὐτὸν χαὶ ἐναυτία τῆς προϑέσεως αὐτοῦ ὡς 

ἀντάρτης τῆς τοῦ Θεοῦ δόξης πράττων ὃν ὁ Κύριος πρὸς πολ- 

λῶν φόβον χαὶ διόρϑωσιν διὰ τάχους ἡμείψατο᾽ νόσῳ γὰρ πονηρᾷ 

χαὶ ἀνιάτῳ πεσὼν χαὶ διαρρεύσας ὅλος, ὡς ἐχ τῆς δυσωδίας μὴ 

ὀύνασϑαΐί τινα πλησίον αὐτοῦ στῆναι, ἐξέφυξεν. 

8ὅ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἰλαρίων ἔχων μεϑ᾽ ἑαυτοῦ Ζαζάνου» τὸν 

μαϑητὴν αὑτοῦ ἔπλευσε μετ᾽ αὐτοῦ εἰς Βλάσσαν τῆς ΣΙιχελίας. 

Μὴ ἔχων οὖν πόϑεν δώσῃ τὸ ναῦλον, ἐσχέπτετο τὸ Εὐαγγέλιον, 

ὃ ἐβάσταζε. πωλῆσαι χαὶ δοῦναι τὸ ναῦλον. ἦν γὰρ αὐτὸς γράψας ὃ ἐβάσταζε, πωλῇσαι καὶ δοῦναι τὸ ναῦ ν γὰρ αὐτὸς γράψας 

τὸ Εὐαγγέλιον ἐν τῇ νεότητι αὑτοῦ. Ταῦτα δὲ ἐν τῷ πελάγει τοῦ τ ,ΎΞΘῚΝ : 
᾿Αδρία πλεόντων αὐτῶν ἐβουλεύετο: ἀϑρόως δὲ ὁ υἱὸς τοῦ ναυ- 
δ αὖ ᾳαν ἡο δο  ρ ΟΝ πα κν  ὦ ς. “πΠ’ χλήρου πληγεὶς ὑπὸ Δαίμονος ἤρξατο χράξζειν χαὶ λέγειν" “Τί σοι 

ϑ “«“ , ΄ΤφΊ »ν “- « » , ’ 

χαὶ ἡμῖν, Ἱλάρίων, δοῦλε τοῦ Θεοῦ: οὐδὲ εἰς τὸ πέλαγος ἰσχύειν 
Φ Ὁ “- 9 Ἁ " “ - “- 9 μὴ ’ Φ , ἮΝ ἢ 

ἡμᾶς συγχωρεῖς, ἀλλὰ χαὶ τοῦτο διὰ τῆς ἐπιδημίας ἁγιάζων διώ- 

χεις ἡμᾶς; Συγχώρησον οὖν μοι μένειν ἐν τῷ νεανίσχῳ, ἕως οὗ 

εἰς γῆν φϑάσωμεν, ἵνα μὴ ὦὠδς ἐχβληϑεὶς ὑπὸ σοῦ χελευϑῶ εἰς 

τὴν ἄβυσσον χατελϑεῖν ἡ. ᾿Αποχριϑεὶς δὲ ὁ γέρων λέγει τῷ πνεύ- 

ματι τῷ ἀχαϑάρτῳ “᾿ ἜἘλν σοι συγχωρήσῃ ὁ Θεός μου μένειν. 
͵ 

“,“κ)Ἀ 4 , 4» “- . “« ’ - ᾿ εἰ δὲ αὐτός σοι προστάσσει ἐξελθεῖν ἐχ τοῦ νεανίσχου χαὶ Ἔ (η- -. ( 

εἰς τὸν ἴδιόν σου τόπον χαταστρέφεσϑαι, τί ἐμοὶ τῷ ταπεινῷ χαὶ 

ἁμαρτωλῷ ἀνθρώπῳ ταῦτα λαλεῖς καὶ οϑόνῳ πάρέχεις "; Ταῦτα 
“,ἋνΛλ 4“ 6 ᾿ Ἂν Ἁ ’ Ἁ 9 ᾽ . ὁὲ ἔλεγεν ὁ γέρων διὰ τοὺς ναύτας χαὶ τοὺς ἐπιβάτας, ἵνα μὴ 

φϑασάντων αὐτῶν εἰς τὴν γῆν φανερὸν αὐτὸν τοῖς ἐχεῖ ποιήσαντες 

σχυλμὸν χαὶ ὄχλησιν αὐτῷ παράσχωσι' μετὰ δὲ ὀλίγας ἡμέρας 
4» ᾿ 4 “« 9 ’ 5 Α “ 9 ᾿ ) εὐταμένου αὐτοῦ ἐχαϑαρίσϑη ὁ παῖς χαὶ ἀπήτησεν αὐτοὺς λόγον, 

“ιν ᾿ “- ὰ δ ΄ Ύ , Ψ ἵνα μὴ φανερώσωσι τοῦτο εἰς τὸν τόπον, ἐν ᾧ χαταπλέειν ἔμελλον. 
9 

86, Κατήντησαν ὃὲ εἰς Πάχυνον χαλούμενον λιμένα τῆς Σι- 

χελίας: ὁ δὲ μαχάριος ἐδίδου εἰς λόγον τοῦ ναύλου ὑπὲρ ἑαυτοῦ 

χαὶ τοῦ ὄντος μετ᾽ αὐτοῦ ἀδελφοῦ τὸ Εὐαγγέλιον" ὁ δὲ ναύχληρος 
» ενἍὦ 4 Α . Ἁ ΎὝ ΎΎ  ᾽ »"»»οκ" , δὰ 

ὁρῶν αὐτοὺς ἐχτὸς ὧν ἤσαν ἐνδεδυμένοι μηδὲν ἕτερον ἔχοντας, 

οὐχ ἤϑελεν δέξασθαι, χαίτοι ἀναγχάζοντος αὐτὸν τοῦ γέροντος λα- 

7 εἰς Βλάσ:αν)] λατ. δϑοθηάϊὶ οἸ] 4 8386 ἢ, 4͵1λ6 Βἰοὶ] δ πϑτὶ- 

σαῦδί. 



΄“« “ Η [ «»" [ἢ Ι 9 .« ᾿ ’ “ Α ; βεῖν τοῦτο᾽ ὁ δὲ ναύχληρος ὅρχῳ αὐτῷ βεβαιώσας τοῦ μηδὲν 

χαϑόλου χάριν τούτου δέξασϑαι παρ᾽ αὐτοῦ, συγγνοὺς ὃ μαχάριος 

ὅτ' οὐ διὰ τὸ ἰαϑῆναι τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ἀλλὰ διὰ τὴν πενίαν συμ- 

πάσχων αὐτοῖς τοῦτο ἐποίει, ἐν τούτῳ οὖν ἠγαλλιᾶτο, ὅτι οὐδὲν 

τοῦ ματαίου χόσμου τούτου ὑπῆρχεν αὐτῷ" ὁρῶντες δὲ αὐτοὺς 

οὕτως εὐτελεῖς τῷ σχήματι οἱ ἐγχώριοι. ἔδοξαν προσαίτας αὐ- 

τοὺς εἶναι. 

87. Παραϑαλασσίας δὲ τῆς πόλεως οὔσης, δεδιώς, μήπως 

τινὲς τῶν γνωριζόντων αὐτὸν ἐμπόρων χαταπλεύσαντες φανερὸν 

αὐτὸν τοῖς ἐχεῖ ποιήσωσιν, ἀναστὰς εἰς μεσόγαιον τόπον ἀπῆλῦε, 

πορρωτέρω τῆς ϑαλάσσης διεστῶτα, χαὶ χαϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν 

συλλέγων ξύλα ἐποίει φορτίον χαὶ ἀποφέρων ὁ μαϑητὴς αὐτοῦ 

ἐπώλει αὐτὸ εἰς τὰ πλησίον χείμενα χωρία, χἀχεῖϑεν εἶχον τὸν 

ἄρτον αὐτοί τε χαὶ οἱ πρὸς αὐτοὺς παραγινόμενοι. Τούτῳ μὲν οὖν 

τῷ τρόπῳ χρύπτειν ἑαυτὸν τῷ χόσμῳ ὁ μακάριος ἤϑελεν, ὁ δὲ 

Κύριος τοὺς δοξάζοντας αὐτὸν δοξάζων, πρὸς σωτηρίαν τῶν ὃδεο- 

μένων δούλων αὐτοῦ, τὴν ἐπὶ τὸ ὄρος χειμένην πόλιν αὐτοῦ τοῖς 

πᾶσιν ἐφανέρωσεν’ ἀληϑεύει γὰρ λέγων, ὅτι “οὐ δύναται πόλις 

χρυβῆναι ἐπάνω ὄρους χειμένη ". Σχουτάριος γάρ τις ἐν Ῥώμῃ, 

ἐν τῷ μαρτυρίῳ τοῦ ἁγίου Πέτρου, ὑπὸ πνεύματος ἀχαϑάρτου" 

πληγεὶς ἔχραζε λέγων" “᾿Ἱλαρίων ὁ δοῦλος τοῦ Χριστοῦ πρὸ ὀλί- 

γῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ᾿Ανατολῇς εἰς τὴν Σιχελίαν ἐλθὼν χρύπτει 

ξαυτόν, ὅσον οἴεται, τῶν ἐχεῖσε ἀγνοούντων αὐτόν’ ἀλλ᾽ ἐγὼ ἀπελ- 

ϑὼν φανερώσω αὐτόν". Εὐϑέως οὖν εἰς πλοῖον ἐμβὰς μετὰ τῶν 

παίδων αὑτοῦ ἀπῆλϑεν εἰς Πάχυνον, καὶ ἐξελϑὼν ἀπὸ τοῦ πλοίου, 

τοῦ Δαίμονος ἐλαύνοντος αὐτόν, παραγίνεται εἰς τὸ σπήλαιον, ἐν ᾧ 

ἔμενεν ὁ μαχάριος, χαὶ ῥίψας ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ 

εὐθέως ἐχαϑαρίσϑη. Ταύτης δὲ τῆς ἀχοῆς εἰς ὅλην τὴν χώραν 

ἐχείνην διαδραμούσης, ἀναρίϑμητα πλήϑη εὐλαβῶν τε ἀνδρῶν χαὶ 

ποιχίλαις νόσοις ἀσϑενούντων παρεγίνοντο πρὸς αὐτόν. Ἐΐς δέ τις 

πλούσιος, χαὶ πρῶτος τῶν ἐν τοῖς τόποις ἐχείνοις, ὑδρωπικὸς χαὶ 

ὅλος ἐχ τοῦ πάϑους τούτου χαϑ’ ὑπερβολὴν ὠγχωμένος, προσέ- 

16 τοὺς δοξάζ. αὐτὸν δοξάζων] Βασιλ. 1, β΄, 80. -- 18[19 Ματϑ. ε΄, 14. 
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πεσε τῷ ἁγίῳ, χαὶ εὐξαμένου τοῦ ὁσίου ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὑγιὴς 

ἐγένετο: ἰαϑεὶς δὲ ὁ ἀνὴρ προσήνεγχεν αὐτῷ δῶρα, ὁ δὲ μαχά- 

ριος ᾿λαρίων λέγε! αὐτῷ: “Γέγραπται ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου: 

δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε". Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν αὐτόν, 
Α - κι ᾽ 4 4 α« μὴ δεξάμενός τι παρ᾽ αὐτοῦ. 

88. Τοῦ οὖν μαχαριωτάτου Ἱλαρίωνος ἐν τῇ Σιχελίᾳ ὄντος, 
. « “« ω .ν ν ρ ᾿ 4 .«“ αῳ 4 

ὁ τοῦ Χριστοῦ δοῦλος Ἡσύχιος, ὁ μαϑητὴς αὐτοῦ, περιῆγεν εἰς 

πάντα τόπον ζητῶν αὐτόν, ἐξαιρέτως ὃὲ εἰς τοὺς παραϑαλασσίους 

τόπους τοὺς ἐρήμους, εἰδὼς ὅτι εἰς ἀνυπόπτους τόπους ἔϑος ἐστ! 

τῷ γέροντι χρύπτειν ἑαυτόν. Εἶτα λογισάμενος, ὅτι ὅπου ἐὰν ἥ,. 
« ᾿ ᾿ , δι Ἢ «Ἣ “«- ᾿ 

χἂν αὐτὸς μὴ βούλεται, πρὸς σωτηρίαν πολλῶν τοῦ Κυρίου φα 

νεροῦντος αὐτόν, ἢ περὶ αὐτοῦ φήμη φϑάνει πρὸς αὐτόν, πολλὰ 

χεχμηχὼς τὴν τοιαύτην προσδοχίαν ἐπαύσατο τοῦ ζητεῖν αὐτὸν 

ἔτι. Μετὰ οὖν τρία ἔτη ἤχουσέ τινος Ἰουδαίου ἐμπόρου λέγοντος" 

“Προφήτης μέγας τῶν χριστιανῶν ἐν τῇ Σιχελίᾳ ἐτράνη, πολλὰ 

χαὶ μεγάλα ϑαυμάσια ποιῶν, ὡς ἀχούοντά με νομίζειν. ὅτι εἷς 
9 -“ 4 ’ ᾿ ΟΝ) 4 ᾿ -3ὦ κἂν 49 9 , Ύ 4 4 . 

ἐχ τῶν ἀρχαίων χαὶ ἀγίων ἐστὶν ἀνδρῶν". ρώτα οὖν αὐτὸν ὁ 

Ἡσύχιος, λέγων: “Ποταπός ἐστι τὴν ἡλιχίαν χαὶ τὴν ἰδέαν τοῦ 

προσώπου" αὐτοῦ, χαὶ ποίᾳ γλώσσῃ λαλεῖ, ὃν λέγεις "; ̓ Αποχριϑεὶς δὲ 
᾿Ὁ ΝΜ Ύ Ὁ εἶ - ᾿ 3 “-ο]ς , δ» 
ὃ ἄνϑρωπος εἴπεν αὐτῷ" “Ταῦτα περὶ αὐτοῦ διηγουμένων [ἑτέρων] 
“Ὁ 4.3.ϑ ἡ “"» ᾿ ᾿ 9 ΎΝ 49 4 ἢ -Ὡὠλ “ ἤχουσα, αὐτὸν δὲ χατὰ πρόσωπον οὐχ εἰδον᾽, ᾿Αχούσας δὲ ταῦτα 

ὁ μαχάριος Ἡσύχιος, εὐθέως εὑρὼν πλοῖον διαπερῶν τὸν ᾿Αδρίαν, 

ἐμβὰς εἰς αὐτὸ χατέπλευσεν εἰς Πάχυνον, καὶ ἀποβὰς τοῦ πλοίου 

περιήει εἰς τοὺς παραϑαλασσίους τόπους ζητῶν τὸν μαχάριον" 

ἤχουσε δέ τινων πρὸς ἀλλήλους λαλούντων, ὅτι “Ποῖα σημεῖα 

ποιεῖ οὗτος ὁ ἅγιος χαὶ οὐδὲν ὅλως παρά τινος δέξασϑαι ϑέλει᾽! 

Ἐπύϑετο ὃὲ παρ᾽ αὐτῶν τὸ “Ποῦ διάγει, περὶ οὗ λέγετε"; Καὶ 
9 ν Ὁ κὭςο »μ» 9.ϑ ὦ ᾿ , 41 Α κ᾿ λ΄ 3“ λ δ ἤ αὐτοὶ ὑπέδειξαν αὐτῷ τὸν τόπον. Ἐλθὼν οὖν χαὶ ἰδὼν τὸν μαχά- 

ρίον ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ, χαταφιλῶν καὶ τοῖς δάχρυσιν 
, ι ω τ' Ύ . 2 “« 3. ἃ 4. ἃ α« “ 

βρέχων αὐτούς. Μόλις οὖν ἴσχυσεν ἐγεῖραι αὐτὸν ἀπὸ τῆς τῆς: 

ἀμέτρως, χαδ᾽ ὑπερβολήν, ἀπὸ τῆς πολλῆς χαρᾶς χλαίοντα. Μετὰ 
ὯΔ ΓΙ Ρ ὃξ τρεῖς ἡμέρας αὐτῷ χαὶ τῷ Ζαζάνῳ ὡμίλησεν ὁ γέρων μόλις 



ἘΞ 1.29.5 

λέγων μηχέτι δύνασϑα! αὐτὸν [ἐν] τοῖς τόποις ἐχείνοις διάγειν, διὰ 

τὴν πολλὴν ὄχλησιν: ἀλλὰ δεῖ, φησίν, ἀπελθεῖν αὐτὸν ἐχεῖϑεν 
5 Α “«; “ , ἧ 4ἿἮῃ “᾿ ΎΝ 9.» » “" 

εἰς τὴν γῆν τῶν Βαρβάρων, ὅπου οὐδεὶς οὔτε εἴδεν αὐτόν, οὔτε 

ἤχουσε περὲ αὐτοῦ. 

89. Καὶ λάϑρᾳ ἐξελθὼν ἐχεῖθϑεν μετ᾽’ αὐτῶν ἀπῆλϑεν ἐπὶ 

τὴν ᾿Επίδαυρον, πόλιν τῆς Δαλματίας, τοῦ Κυρίου ἐπὲ εὐεργεσίᾳ 

πολλὼν δὸηγοῦντος αὐτὸν ἐχεῖ. Ὀλίγας οὖν ἡμέρας ἐν ἀγρῷ τινος 

ποιήσαντος αὐτοῦ, ἀχουστὸν γέγονε τοῖς ἐχεῖ, ὅτι ἐν Σιχελίᾳ ὧν 

ὁ ἅγιος πρὸς αὐτοὺς παραγέγονε. Πάντες οὖν οἱ ἐν τοῖς τόποις 

ἐχείνοις ἐλθόντες πρὸς αὐτὸν ἐδέοντο αὐτοῦ βοηϑῆσαι αὐτοῖς ἀπὸ 

τοῦ χαταφϑείροντος αὐτοὺς χαὶ τὰ τετράποδα αὐτῶν λυμαινομένου 
2 “ 9 ’ μὰ , κε τι ΝΝ , 3 ἢ 
ἐλευϑερῶσαι αὐτούς" δράχων γὰρ ἣν ἐν τοῖς τόποις ἐχείνοις φο- 

βερός, καὶ οὕτω χαϑ’ ὑπερβολὴν μέγας, ὡς τοὺς ἐχεῖϑεν βόας, 

μείζονας τῶν ἄλλων πατρίδων ὄντας, ὁλοχλήρους χαὶ ζῶντας χάτα- 

πίνειν, ὡσαύτως ὃξὲ χαὶ τὰ λοιπὰ τετράποδα πάντα᾽ οὐ μόνον δὲ 

ταῦτα, ἀλλὰ χαὶ τοὺς νέμοντας αὐτὰ τῇ χαλεπωτάτῃ συνολχῇ τοῦ 

ϑανατηφόρου πνεύματος αὑτοῦ σύρων πρὸς ἑαυτὸν χκατέπινεν. 
4 ᾿ δ λ “-ὦ΄ Ρ φῳ 9 ἤ 9 ᾿. . [ἢ 4 

Αχούσας ὃὲ ταῦτα ὁ ἄγιος ἐχέλευσεν αὐτοὺς ἐνέγχαι ξύλα χαὶ 

μεγίστην πυρὰν ἀνάψαι" ταῦτα δὲ αὐτῶν ποιούντων, ϑεὶς τὰ γό- 
Ρ ἷ , “- ’ 9 - .ς ΝΑ Α νατὰ ὁ μαχάριος ἐδεήϑη τοῦ Κυρίου εὐσπλαγχνισϑῆναι ἐπὶ τὸ 

ἷφς'ς [ 3 ν᾽ ῥ 9 ΩΙμ “« [ 9 “« « ἴδιον πλάσμα χαὶ διὰ τάχους εἰς δόξαν τοῦ ὀνόματος αὑτοῦ τῇ 
“ὃς μων: ΄ 4 “Ὁ .«Ψ “« ἃς 4 , μ ἰδίᾳ δυνάμει ἀναλῶσαι τὸν λυμεῶνα τοῦτον δράχοντα: χαὶ πᾶν- 

τῶν ϑεωρούντων παραγίνεται τὸ ϑηρίον, χαὶ χαλεύσαντος τοῦ 
ρ [2 4 

ἁγίου εἰσῆλθε" εἰς τὸ πῦρ καὶ παραχρῆμα χατεχάη. Πάντες οὖν 

ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος ἔδωχαν δόξαν τῷ Θεῷ, καὶ καλοῦντες τὸν ἅγιον 

σωτῆρα τῆς πατρίδος αὑτῶν, προσπίπτοντες εὐχαρίστουν αὐτῷ. 

Πολλῶν οὖν λοιπὸν χαὶ ἐχ τῆς χώρας ἐχείνης ἐρχομένων πρὸς 

αὐτόν, ἐσχέπτετο χατὰ τὴν διάνοιαν ὁ γέρων ποίους τοιούτους 

ἀοικήτους τόπους, ἐπιτρέποντας αὐτῷ ἡσυχάζειν, εὑρεῖν δύναται" 

ὅπου γὰρ εἰ συνέβη αὐτὸν παριόντα χαταντῆσαι, ἐχ τοῦ προσώ- 

ποὺ οἱ ὁρῶντες αὐτὸν ἐπεγίνωσχον, ὅτι τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπός 

ἐστι, χαὶ πάντες ἔτρεχον πρὸς αὐτὸν, τοιαύτην χάριν τοῦ Κυρίου 

δόντος αὐτῷ. 
Υ. 9 
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40. Ταῦτα ὃξ αὐτοῦ σχεπτομένου, συνέβη τοιοῦτον σεισμὸν 

χαὶ σάλον κατὰ πᾶσαν τὴν γῖν γενέσϑαι, ὡς τὴν ἐν τοῖς τόποις 

ἐχείνοις θάλασσαν βρασσομένην χαὶ ἐκ τῶν ὅρων αὑτῆς ἐξελϑοῦ- 

σαν γάος μὲν φοβερὸν χαὶ φριχτὸν δεῖξαι, ἀφ᾽ ὧν ἐξῆλϑε τόπων, 

χαὶ πάντα τὰ πλοῖα τὰ ἐν αὐτῇ, χαῦ᾽ ὃν ἂν εὑρέϑη τόπον, ἐπὶ 

χρημνοῦς τε χαὶ φάραγγας καὶ ἀχτὰς χαὶ τὰς ἀχρωρείας τῇ βίᾳ τοῦ 

πνεύματος ἀπορριφέντα ἐπ᾿ αὐτῶν μένειν τῶν τόπων συντρι- 

ὲ βέντα. “Ορῶντες ὃ οἱ ἐχ τῆς ᾿Επιδαύρου πόλεως χαὶ πάντες οἱ 

χατοιχοῦντες τὴν γὴν ἐχείνην μαινομένην τὴν ϑάλασσαν, ὡς ἐχ 

τῆς βίας τ χυμάτων τὰ ὄρη χαὶ πᾶσαν τὴν γῆν αὑτῶν χαλύ- 
ἘΞ ( ὃς τη Η͂ : ρ λα Ἀπ Ω εἰ ὰ Ἁ “« 

πτεσϑα!ι, δεύτερον οὖν τοῦτον χαταχλυσμὸν δόξαντες εἶναι χαὶ πᾶ- 

σαν τὴν" γῆν χαταχλυσϑεῖσαν χαταστραφρῆναι προσδοχῶντες, τῆς 

ἑαυτῶν ζωῆς ἀπ ον τες χαὶ δεδιότες, μήπως ἀπὸ ϑεμελίων 

ἀνατραπεῖσα ἢ ἥπειρος ὑποβρυχίους αὐτοὺς πάντας ποιήσῃ, ὁμο- 

ϑυμαδὸν πάντες σὺν γυναιξὶ καὶ νηπίοις τὸν οἰχεῖον ὀδυρόμενοι ϑάνα- 

τον πρὸς τὸν ἅγιον ἹἸλαρίωνα ἔτρεχον, βοῶντες ἐλεῆσαι αὐτούς. 

ὁρῶντας τὸν ἐπηρτημένον αὐτοῖς φριχτὸν χαὶ βίαιον ἐχεῖνον ϑάνατον 

τῇ τοῦ Κυρίου δυνάμει παραγενόμενον ἐπαμῦναι αὐτοῖς χαὶ παρ᾽ ἐλ- 
“" Θ ρ Ἃ ος( ““ἉΔλ) 

πίοας ὡς ἑχυτοὺς Ἐὐλ των σὺν τῇ πατρίδι αὐτῶν ἀπολλυμένου"ς᾽ 

“Τῆς γὰρ ἡμῶν", φασίν͵, “ἕνεχεν ἀντιλήψεως ἴσμεν τὴν φιλάν- 

ὕρωπον τοῦ Θεοῦ γάριν ἐνταῦθά σε ὀδηγήσασαν". Γονυπετοῦντες 

οὗν αὐτόν, τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ ἐνδεδυμένον. ὥσπερ εἰς πο- 
, » " ᾿ Α ᾿ ’ ρ Ἁ ΄«ῳ 

λέμου ἀντιπαράταξι» πρὸς τὴν φοβερὰν χαὶ βιαίαν ὁρμὴν τῆς ϑα- 
, δος Ἢ ( δος ξις ᾿ ρα ᾿ς 5,» " ΗΝ } λάσσης ἀντιμαχύσασυαι τὸν ἅγιον ἤγαγον εἰς τὸν αἰγιαλὸν χαὶ 

χατὰ τοῦ ἀνυποστάτου ταύτης ὀρμήματος ἔστησαν" ὁ δὲ ἅγιος τῇ 

τοῦ Κυρίου φωνῇ ἀδιστάχτῳ τῇ πίστει ἐπερειδόμενος, τῇ λεγούσῃ, 
Π 

ὅτ' “Ἐν ἔχητε πίστιν ὡς χόχχον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει 
5, Μετάβηι χαὶ μεταβαίνει", χαὶ ὅτι “πάντα τῷ πιστεύοντι δυνατά", 

4 , “- 9 ίοέ [ἢ ͵ 9 - μ᾽ Α 

ἐποίησεν ἐξ ἐναντίας ὁρμῆς τῆς θαλάσσης ἐχ διαστημάτων ἐπὶ 

τῆς ἅμμο" ἔν τρισὶ τόποις τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ, χαὶ στὰς 

χατ᾽ ἀνατολὰς ἐξέτεινε τὰς γεῖρας αὑτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, ὃεό- 

μενος τοῦ Θεοῦ χοπάσαι τὴν ὀργὴν χαὶ ἵλεων γενέσϑα! τῷ πλά- 

27 35. Μχτϑ. ιζ΄, 20. --- 28. λίλοχ, ϑ΄, 98. 
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σματι αὐτοῦ, ἐπιτιμήσαντα τῇ ϑαλάσσῃ χαὶ τὴν φοβερὰν ταύτην 

ὁρμὴν τῷ προστάγματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ τοῖς οἰχείοις τόποις 
᾿ ΕΥΒΕΝ ὡ ᾿ ὙΡΙ͂ μ ᾿ μ ᾿ς 4 »- πὸ Ρ Ξ 

ἀποχαταστήσαντα εἰς ἥμερον γαλήνην διὰ τάχους ταύτην μετὰ 

βαλεῖν, Εῤχομένου δὲ αὐτοῦ, εἰς τοσοῦτον ὕψος φριχτῶς βρασ- 
᾽ φ ἰὴ 9 ᾿ ρ [7 , 9 ͵ 5. Ἁ 

σομένη ἢ θάλασσα ἐπήρϑη, ὡς πάντα λόγον ἀνϑρώπινον τὴν 
δ [εν , 3 “ἜΖἤ }ῈΝ ’ ᾿ ᾿ μ φοβερὰν τοῦ Κυρίου ἐχείνην δύναμιν διηγήσασθαι μὴ ἰσχύειν: 

ϑάμβει γὰρ ἀχανεῖ χατεχόμενο!: πάντες οἱ ὁρῶντες ἔδοξαν παραυ- 
΄ « Ἁ 4 ’ “- . ’ ς ; Ύ 

τίχα πᾶσαν τὴν οἰχουμένην χαλυφϑεῖσαν ἀπολέσϑαι. Ἣ μὲν οὖν 

ϑάλασσα μέχρι τοῦ ἀέρος ἐξαισίως ὑψουμένη ὥρμα χατὰ τῆς 

Ξηρᾶς, τῇ ὃε ταύτης ἀπειλῇ ἀντιπαρατασσομένη ἢ δέησις τοῦ 

ἁγίου οὐ μόνον τὸν αἰϑέρα, ἀλλὰ χαὶ πάντας τοὺς οὐρανοὺς διαβᾶσα 

πρὸς τὸν Κύριον ἔφϑασεν, ἵλεων χαὶ εὐμενῆ γενέσϑαι τῷ πλά- 

σματι αὐτοῦ πρεσβεύσασα, χαὶ οὕτως ἥμερον τῆς τοῦ Θεοῦ φι- 

λανϑρωπίας παραυτίχα ἐπιλαμψάσης, χατ᾽ ὀλίγον εἰς τὰ ὀπίσω 
6 

ὑποστελλομένη ἢ θάλασσα τῷ προστάγματι τοῦ Κυρίου εἰς τοὺς 

ἑαυτῆς ὅρους πάλιν ἀποχατέστη. Ταύτην τὴν φοβερὰν τοῦ Κυρίου 
ξἷῇῷῚ,Ν» " , [᾿ ’ 9 Ἁ "ν᾿ ἣψ-ῃ ἢ “-« μ [ ’ ὀύναμιν χαὶ τὰς ὁσίας εὐχὰς τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Ἱλαρίωνος ἐν 
4 -ἦ ’ ΄- ᾿ ᾽ “ Υ 93 [ ’ «Φ ᾽ Επιδαύρῳ τῇ πόλει χαὶ πάσῃ τῇ χώρᾳ ἐχείνῃ πατέρες τοῖς τέχνοις 

“ 

᾿ χατὰ γενεὰν χαὶ γενεὰν μέχρι σήμερον ἀναγγέλλουσιν, ὅτι τοῖς μὲν 
διδωθος κι τόλ ς “- ΕΑΗ͂ΒΗΝ ᾿ ΤΣ ᾿ς 3 ῚΥΤἈ ἃ 47 Θ᾽ ΠῚ ἄγ'οις ἀποστόλοις αὑτοῦ εἶπεν ὁ σωτήρ, ὅτι “Ἔν ἔχητε πίστιν, 

Α ᾿ 

ἐρεῖτε τῷ ὅὄρε: Μετάβηϑι εἰς τὴν ϑάλασσαν ", ἐνταῦϑα ὃὲε τὸ 

παραδοξότερον εἰργάσατο, τὴν ἀπειλοῦσαν τὰ ἀμέτρητα ὄρη χα- 

λύπτειν ϑάλασσαν ἔμπροσϑεν μὲν τῶν τοῦ γέροντος ποδῶν χατὰ 

τὸν τύπον τῆς ᾿Ερυϑρᾶς Θαλάσσης πήξας [ὡς] λίϑον, εἰς τὰ ὀπίσω 

ὁξ ἀναχάμπτειν ἁπαλῶς ῥέουσαν προστάξας, τοῖς οἰχείοις ὅροις 

περιετείχισε. 

41. Τῆς δὲ παραδόξου ταύτης τοῦ Κυρίου δυνάμεως μέχρις 
4 ἤ »] 9 ἰ ͵ δ ἰ 4 , με «( ΄ῳ ἊΝ 

Αλώνης χα! ἔπέχεινα χηρυσσομένης, ὃ ἅγιος ἀπάρας ἔχεῖῦεν οιὰ 

τῆς νυχτὸς ἦλθεν εἰς Βρεβίλιμβον, ἐμπόριον τῆς Δαλματίας, χαὶ 

ὑρὼν ἐχεῖ πλοῖον εἰς Κύπρον πλέον ἐνέβη εἰς αὐτό. Πλεόντων 
Ἁ 9 « Ἁ Ἁ Α . Ἁ “ -« ( ᾿ φ ᾿ 

ξΣ αὐτῶν χαὶ περὶ τὸν αἰγιαλὸν τοῦ ΔΙαλεοῦ φϑασάντων, ὑφάλου 

2021 Ματῦ, ιζ΄, 20. --- 20 χῶδ, περιετοίχησε. --- Ὡ8 ᾿ΛΑλώνης τ Βδ]οηΐβ. - 
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χαὶ στενῆς τῆς τοῦ πλοίου διαβάσεως οὔσης, μὴ δυνάμενοι χώ- 

παῖς χρήσασθαι, ἠναγκάζοντο χοντοῖς τὸ πλοῖον διωϑούμενοι μετὰ 

πολλοῦ δέους τὸν τόπον διανήχεσϑαι" πειραταὶ δὲ ὄντες ἐχεῖ καὶ 
»Ἔ:} . ᾿ 4 , αῷ 9 Ἀοςςς 9 “ μι ’ 

προσιδόντες . αὐτοὺς ἐρχομένους ἐπῆλθον αὐτοῖς ἐγένετο δὲ ϑόρυ- 

βος ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ χλαίοντες οἱ ναῦται ἤρξαντο χατὰ τὸ εἰω- 

ϑὸς αὐτοῖς ἑτοιμάζειν ἑχυτοὺς πρὸς ἀντίστασιν τούτων. Κατάτο- 

βοι δὲ γενόμενοι οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, εἶπον τῷ μαχαρίῳ περὶ 
3... 4Τ Ὁ Δ , με ν . φ᾿ 3 Ὁ » ᾿ , 

αὐτῶν. Ἰδὼν ὃξ αὐτοὺς ὁ ἅγιος ἐμειδίασε, χαὶ στραφεὶς λέγει 

τοῖς ἑαυτοῦ μαϑηταῖς: “Τί ϑορυβεῖσθε, ὀλιγόπιστοι; μὴ περισσό- 

τεροι οὗτοί εἰσιν τῆς τοῦ Φαραὼ στρατιᾶς, οἵτινες τῇ τοῦ Κυ- 

ρίου δυνάμει χατεποντίσϑησαν "᾿; Λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα, ἐχεῖνοι 
. “ » , Νὰ ἰφ “ 5 , ᾿ 3. » - “ἊΝ [ῳ 

ἁπηνεῖ καὶ φονώδει ὁρμῇ ἐχώρουν χατ᾽ αὐτῶν: λαβὼν δὲ ὁ ἅγιος 

λίϑον χαὶ μέσον τοῦ αὐτῶν πλοίο) χαὶ τῶν πειρατῶν εἰς τὴν 

ϑάλασσαν ῥίψας ἐπετίμησεν αὐτοῖς λέγων. “ὝἸκανούσθω ὑμῖν μέ- 

χρι τούτου ἐλϑόντας στῆναι", Βιαζομένων ὃὲ αὐτῶν προσελϑεῖν 

τῷ πλοίῳ, εἰς τὰ ὀπίσω τὰ σχάφη αὑτῶν πολλῷ πλέον ὑπεχώρει. 
Σ ὃ “ 4 3 . ΐ 3) “ Φ « 4 ἐθαύμαζον δὲ οἱ πειραταί, ὅτι διὰ τοσούτων ὡρῶν χαὶ τοσούτου 

χαμάτου μόλις πρὸς αὐτοὺς φϑάσαντες ἀϑρόως ἐν ῥιπῇ εἰς τὸν 

αἰγιαλὸν ἐξερρίφησαν. 

42. Ταῦτα μὲν οὖν χαὶ τὰ τοιαῦτα ὡς πρὸς τὴν τοῦ ὁσίο» 

ἐχείνου ἀνδρὸς πίστιν, βραχέα ὄντα, παρέντες, τὸ τούτων πολὺ ξ ρὺς πίστιν, ῥβᾶχ 5. “πάρβεντες, 
ϑαυμαστότερον διηγούμεϑα. ᾿Εχεῖθεν γὰρ ἐρχομένων ἡμῶν καὶ 

τὰς Κυχλάδας νήσους παραπλεόντων, τὰ ἐν ταῖς πόλεσι χκα' 

ὥραις ἐχείναις ἀχάϑαρτα πνεύματα τῇ τοῦ ἁγίου παρόδῳ βασα- 
; , 

νιζόμενα, συνελθόντα πάντα ἀπὸ τῶν αἰγιαλῶν, ἤρξαντο ἐχ ὃδε- 

Ξιῶν χαὶ ἐξ εὐωνύμων τοῦ πλοίου χράζειν, λέγοντα' “Τί ἡμῖν καὶ 

σοί, δοῦλε τοῦ Θεοῦ Ἱλαρίων: τί ἡμᾶς ἐν τοῖς ἡμετέροις ἐλϑὼν 

τόποις βασανίζεις ". Παρελϑθόντες δὲ τὰς Κυχλάδας νήσους ἀπὴλ- 
᾿ , κι , - Ἁ ’ 

ϑομεν εἰς Πάφον, πόλιν τῆς Κύπρου, ἥντινα διὰ τὰς γενομένας τὸ 

πρότερον ἀνομίας ἐν αὐτῇ ὁ Κύριος σεισμῷ χατέστρεψεν αὐτήν. 

Ἰδὼν δὲ ὁ γέρων ὥσπερ ἔρημον τὸν τόπον ἀπὸ δύο μιλίων τῆς πό- 

λεως ἐχάϑισε χαίρων, ὅτι ἐν ὀλίγαις ἡμέραις Ἡσύχως ἀπὸ τῶν 

Ἔ 

8 πειραταὶ] ἐν τῇ ὠχ᾽ χαταποντισταί, χατὰ ϑάλασσαων λησταί. 
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ὀχλούντων αὐτῷ συνήϑως διῆγεν. Ἡμερῷν δὲ εἴχοσι διελθουσῶν, 

σηνήχϑησαν πάντες οἱ ἐν ὅλῃ τῇ νήσῳ ἐχείνῃ ἔχοντες πνεύματα 

ἀχάϑαρτα, χράξοντες: “Ἱλαρίων ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ ἦλϑεν ἐνταῦ- 

ϑα, χαὶ δεῖ ἡμᾶς πρὸς αὐτὸν ἀπελϑεῖν ᾿. Καὶ ταῦτα λέγοντες 

ἔτρεχον πρὸς αὐτόν. Ἐν πάσαις οὖν ταῖς πόλεσιν τῆς Κύπρου τὰ 

ἀχάϑαρτα πνεύματα βοῶντα τὴν τούτου παρουσίαν τοῖς ἀγνοοῦσιν 

κατήγγελλον. ἀγαναχτῶν δὲ χατὰ τῶν ἀχαϑάρτων πνευμάτων ὁ 

ἅγιος, ὅτι ϑλῖφαι αὐτὸν ϑέλοντα τοῦτο ἐποίουν, εὐτονωτέρᾳ τοίνυν 

εὐχῇ καὶ νηστείᾳ χατ᾽ αὐτῶν ὁπλιζόμενος χαὶ τῇ τοῦ Κυρίου δυ- 

γάμει οὕτως αὐτὰ ἐμάστιζεν, ὡς μὴ φέροντα τὴν διὰ τῶν ἁγίων 

αὐτοῦ εὐχῶν ἐπερχομένην αὐτοῖς χαῦσιν φυγεῖν χαὶ ἐν μιᾷ ἐβδο- 

μάδι πᾶντας τοὺς ὑπὸ τούτων ὀχλουμένους χαϑαρισϑῆναι. 

48. Ποιήσας δὲ ἐχεῖ ἔτη δύο ἐσχέπτετο ἐχεῖϑεν εἰς τὰ ἐν 

Αἰγύπτῳ λεγόμενα Βουχόλια ἀπελϑεῖν, διὰ τὸ τοὺς ἐχεῖ χατοι- 

χοῦντας ἀπίστους εἶναι χαὶ μὴ τιμᾶν τοὺς χριστιανούς, ἵνα ἐχεῖ 

ἰδιάσῃ, χαϑὼς βούλεται. Ταῦτα ἐνθυμούμενος ἐξῆλϑε χαὶ περιῇγε 

τοὺς ἐρήμους τόπους τῆς νήσου ἐχείνης, χαταμανϑάνων εἴπως 

εὑρὼν οἷον βούλεται τόπον ἐν τῇ Κύπρῳ ἡσυχάσει. ᾿Απελϑὼν 

δὲ ὡς ἀπὸ δέχα μιλίων τῆς θαλάσσης εἰς ἀπόχρυφον χαὶ πάνυ 

δύσβατον τόπον, εὖρεν ὄρος ὑψηλὺν χαὶ φοβερόν. Ταῖς οὖν χερσὶ 

χαὶ τοῖς ποσὶν ἐρειδόμενος, μόλις ἴσχυσεν ἀνελθεῖν εἰς αὐτό: 

εἶχεν δὲ δένδρα πέριξ ὁ τόπος χαὶ ὕδατα ἀπὸ τῆς χορυφῆς τοῦ 

ὄρους χαταβαίνοντα εἰς αὐτόν, χαὶ χῆπον πάνυ τερπνόν, παντοδαπὰ 

δένδρα ὀπωριχὰ ἔχοντα' ἦν δὲ πλησίον τοῦ χήπου ναὸς χατε- 

στραμμένος, ἐν ᾧ ἀναρίϑμητα Δαιμόνια χατῴχει. Τερφϑεὶς δὲ 

διὰ τὴν πολλὴν τοῦ τόπου ἐρημίαν ἔμεινε πέντε ἔτη ἐν αὐτῷ. 

Οἱ οὖν Δαίμονες, ὡς χκαταπτήσσοντες τὸν ἅγιον, ἐν νυχτὶ χαὶ ἐν 

ἡμέρᾳ δίχην παρεμβολῆς πολέμου ἀλάλάζοντες οὐχ ἐπαύοντο" ἕτέρ- 

πετὸ δὲ ὃ γέρων πρὸς τούτους παρατασσόμενος" ἔχαιρεν δὲ χαὶ ὃ 

μαχάριος Ἡσύχιος, ὅτι χἂν πρὸ τῆς τελευτῆς αὑτοῦ ὁ γέρων, 

οἷον ἤϑελε τόπον, εὗρε΄ διὰ γὰρ τὸ τραχὺ καὶ δύσβατον τοῦ τό- 

ποὺ χαὶ δ'ὰ τὸ τῶν Δαιμόνων πλῆϑος οὐδεὶς ἐτόλμα ἀπελϑεῖν 

16 χῶδ, ἰδιώσει. --α- 21 αὐτόν. --- 81 εὑρών. 
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χαὶ ὀγλῖσαι αὐτῷ. Ἂν μιᾶ οὐ» ἡμέρα ἐξεογόμενο:- τοῦ χήπο) ὃ (αἰ ΟΧΛΊ, ἊΣ μι Ἤμερχ ἐτερχομένος " 

γέρων, εἶδεν πρὸς τῇ ἐξόδῳ τοῦ χήποῦ ἄνθρωπον παραλυτιχὸν 
’ 4 ’ ΎΥΎ Α ᾿ ’ , 9 Ἁ - 4 ’ . “ 

χείμενον. ρώτα οὖν τὸν Ἡσύγιον τίς ἐστι χαὶ πῶς ἠνέχϑη ἐκεῖ" 

ὃ ὃξ ἔφη τοῦ ἐπιτρόπο" εἶναι αὐτόν, οὗ διαφέρει ὁ τόπος χαὶ ὃ 
[ω ἡ ἥπος, ἐν ᾧ κατοιχοῦμεν. Δαχρύσας οὖν ὃ ἅγιος χαὶ ἐχτείνας τὰς . 

ζω 

γεῖρας λέγει αὐτῷ: “Ἔν τῷ ὀνόματι τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ ἔγειρε χἀὶ περιπάτει" συνέδραμε δὲ τῷ τοῦ ἁγίου ῥή- 

ματι ἢ τοῦ Κυρίου χάρις χαὶ τὰ παραλελυμένα τούτου μέλη 

διώρϑωσε, χαὶ ἀναστὰς περιεπάτει δοξάζων τὸν Θεόν. Τούτου δὲ 

γενομένου, πάντες λοιπὸν χαὶ τῆς τῶν Δαιμόνων ἐπιβουλῆς καὶ 

δυσχολίας τοῦ τόπου χαταφρονήσαντες, προϑύμως ἔτρεχον πρὸς 

αὐτόν. Δινησϑεὶς δὲ ὁ ἅγιος τῶν ἐν τῇ Παλαιστίνῃ ἀδελφῶν, 

ἀπέστειλε τὸν μαχάριον ἫἩσύχιον ἐπισχέψασϑαι αὐτοὺς χαὶ προ- 

σαγορεῦσαι πάντας αὐτὸς δὲ ὁ γέρων, ὡς εἶδεν ἑαυτὸν τιμώμενον 

χαὶ ἐχεῖ ὑπὸ πάντων χαὶ παρὰ τῶν χαμνόντων ὀχλούμενον, χαὶ 

αὐτόϑεν φυγεῖν σχεπτόμενος, ἔμενε τὴν τοῦ ἁγίου Ἡσυχίου ἐπά- 

νοῦον [ἀναμένων]. Θέλων δὲ ἀβαρῆ ἑχυτὸν πᾶσι φυλάσσειν χαὶ 

μηὺξ ἄρτον παρά τινος ὀέχεσϑαι βουλόμενος, ἔσπειρε χριϑὰς χαὶ 

ἐχεῖδεν ποιῶν τὸν ἄρτον τὸν ἑαυτοῦ ἔχαιρεν. 

44. Ἦν δὲ τότε ὁ ἅγιος ὀγδοήχοντα ἐτῶν. Χρονίζοντος δὲ 

τοῦ ἁγίου Ἡσυχίου ἐν τῇ Παλαιστίνῃ, αἰσϑόμενος ἑαυτὸν μεέλ- 

λοντα τοῦ 3ίο" τούτου ἐχδημεῖν, ὥσπερ διαϑήχην ἰδιόχειρον γράψας 

πὶ τῇ τῶν ἀδελφῶν παρουσία, χατέλειψε τῷ μαχαρίῳ ἩἩσυχίῳ τὸ 0). 

ἅγιον Ἑῤαγγέλιον χαὶ παλλίον καὶ στιχάριον τρίχινον καὶ χουχούλλιον" 

ταῦτα γὰρ ἦν τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ, χαὶ διὰ τοῦτο μόνῳ τῷ μαχαρίω 

Ἡσυχίῳ χληρονόμῳ ἐχρήσατο, ἐπειδὴ ὁ ὑπηρετῶν αὐτῷ, ὁ μα- 

χάριος Ζαζάνους, πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἦν χοιμηϑείς. Μετὰ δὲ τὸ 
) -“ ΠῚ - 9 , . , δ “ 4 , 
οἰῆσαι αὐτὸν τοῦτο, εὐϑέως ἀνωμάλισεν ὁ ἅγιος. ᾿Αχούσαντες - ͵ 

Ἁ . 9 « ᾿ ἌΝ Ἁ “ Ά 9 ,“΄'͵,χΤ 

ε οἱ ἐκ τῆς [1χφρὸῦ) ἀδελφοὶ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, ἄνδρες 

εὐλαβεῖς, χαὶ ἤχουσαν αὐτοῦ λέγοντος “Λοιπὸν τοῦ δεσμοῦ τῆς 

σαρχὸς ἀπολυύμενος, ἀδελφοί, πορεύομαι πρὸς τὸν Κύριον". ἯἮλ- 
ἊΝ ᾿ τὐσον Αγ γτ τον 9 ᾿ς . δ 2 , ἜΡΙΞΒ. ᾿ς ὃεν ὃξ Κωνσταντία γυνὴ εὐλαβεστάτη, ἧς τὴν ϑυγατέρα χαὶ τὸν. 

γαμβρόν, μέλλοντας τελευτᾶν, ἀλείψας ἐλαίῳ ἁγίῳ ἀνέστησεν. Ἰδὼν 
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δὲ ἑαυτὸν ὁ ἅγιος χαλούμενον ὑπὸ τοῦ Κυρίου, ἠξίωσεν αὐτούς, 

ἵνα, ἐχδημήσαντος αὐτοῦ ἐχ τοῦ σώματος, χατ᾽ αὐτὴν τὴν ὥραν 

ϑάψωσιν αὐτὸν εἰς τὸν χῆπον ἐν τῇ γῇ, μηδὲ στιγμὴν ὥρας μετὰ 

τὸν θάνατον τηρήσαντες" “ἀλλά, φησίν, “αὐτά, ἃ ἐνδέδυμαι, μετ᾽ 

αὐτῶν ϑάψατέ με, μήτε προσϑέντες τι, μήτε ἀλλάξαντες ᾿- ἦν δὲ 

φορῶν στιχάριον ᾿χαὶ παλλίον τρίχινα χαὶ χουχούλλιον" τοῦτο γὰρ 

εἶχε τὸ ἔνδυμα ὁ μαχάριος, ἀφ᾽’ οὗ ἀπετάξατο. 

40. Μέλλων δὲ ἐχλείπειν ὃ μαχάριος, νήφων ἐν σεμνῇ χατα- 

στασε: ἔλεγεν. “᾿Εχπορεύου, Ψυχή" τί φοβῇ; Ἔξελθε: τί δι- 

στάζεις; Ἑβδομήχοντα ἔτη ἐδούλευσας τῷ Χριστῷ χαὶ ϑάνατον 

φοβῇ: Χριστός σε χαλεῖ: πορεύου χαίρουσα πρὸς αὐτόν", Καὶ 

εἰπὼν ταῦτα ὁ ἅγιος, χαὶ σφραγισάμενος ἑαυτόν, ἐτελειώϑη εὖ- 

ϑέως ὃὲ οἱ ἀδελφοί, χατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἔϑαψαν αὐτόν, ἐν 
ἱἦ ᾧ προσέταξε τόπῳ, χαὶ μετὰ ταῦτα ἐδήλωσαν ἐν τῇ πόλει, ὅτι 

ὧι 

[ῳ 6 ͵ , 

ἅγιος λαρίων χεχοίμηται. 
᾿ 4 φ ’ , ΄- “ 

46. ᾿Αχούσας δὲ ὁ μαχάριος Ἡσύχιος ἐν τῇ Παλαιστίνῃ περὶ 

τῆς χοιμήσεως τοῦ ἁγίου Ἱλαρίωνος, εὐθέως παρεγένετο εἰς τὴν 

Κύπρον" τὸ δὲ λείψανον τοῦ ἁγίου μετὰ πολλῆς ἀσφαλείας παρα- 
’ » μ ΝΗ μὴ ΖΦ ϑ -ψΨψῃ Γ μ , 9" μένοντες οἱ Κύπῤιοι ἐφύλασσον, δεδιότες μήπως χλέψωσιν αὐτὸν 

οἱ ἀπὸ τῆς Παλαιστίνης παραγινόμενοι μαϑηταὶ αὐτοῦ. Ὁ δὲ 

ἅγιος Ἡσύχιος τοῦτο ποιῆσαι ἀγωνιζόμενος, χαὶ ὁρῶν τὴν αὐστη- 

ρὰν τῶν φυλασσόντων αὐτὸν παραμονήν, εὔλογον ἀφορμὴν σοφι- 

σάμενος τὸ ἐν τῷ τόπῳ ἐχείνῳ ἕως τέλους χατοιχεῖν, [ὡς] χαὶ διὰ 
, Α ᾿ ὡς με ᾿ς ὃ πω ἰ ὶ '-ἉἌ “- ᾿ δ κ σῷ 

ταύτην τὴν ἀφορμὴν ἐχχόψαι τὴν ὑποψίαν δυνηϑῇ, τοίνυν ἐν τῷ 

κήπῳ, ὅπου ἔκειτο ὁ μαχάριος, ἐκεῖ ἔμενεν χαὶ τὸν χανόνα τῶν 

νοχτερινῶν προσευχῶν ἐχεῖ ἐπετέλει, χαὶ οὕτω δεχαμηνιαίου χρό- 

ν0» διελθόντος χαὶ μηχέτι τῶν φυλασσόντων αὐτὸν τὴν τοιαύτην 
9 ᾿ 9 9 δ ἰ ». “« ’ 3 

ἐπιβουλὴν εἰς αὐτὸν ὑποπτευόντων, ἐδυνήϑη, εὔχαιρον νύκτα ἐπι- 
τὰ ’ ΔΙ - Ν Ἁ 12 ἘΞΕ λ) “ “) “ἢ ᾿ λς! 4 “ 

τηρήσας, μετὰ ἀγῶνος καὶ “όβου πολλοῦ χλέψαι τὸ λείψανον τοῦ 

ἁγίου καὶ ἀπενέγχαι, εἰς δόξαν τῆς Παλαιστίνης πάσης, εἰς τὸν 
Ἵ “. “« {] Ύ ’ δ 9 ω 

Μαϊουμᾶν, ὅπου εἰχεν τὸ μοναστήριον ὁ μαχάριος. ᾿Αχούσαντες 
ρ 

ὧξ οἱ ἀδελφοὶ ἐμήνυσαν εἰς τὰς πόλεις τῆς Παλαιστίνης χαὶ εἰς 
Ἁ τὴν χώραν, χαὶ συνήχϑησαν πάντες, τῶν τε ἐπαρχιῶν χαὶ πόλεων 
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ἀναρ!ὕμητα πλύήϑη. χαὶ ἰδόντες τὸ λείψανον τοῦ μαχαρίου ὁλό- 

χλγρον. μὴ τϑαρὲν ὅλως, χαὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ταιὸρὸν χαὶ 

τὰ ἐνδύματα αὐτοῦ ὀλόχληρα, χαὶ ϑείας τινὸς εὐωδίας ἦν τὸ σῶμα 

αὐτοῦ πεπληρωμένον: ἰδόντες ὃξ αὐτὸν πάντες χαὶ τῆς τοιαύτης 

ἐπιϑυμίας πλουσίως ἀπολαύσαντες, μετὰ πολλῆς εὐφροσύνης ᾧΦάλ- 

λοντες χαὶ δοτάζουτες τὸν Θεὸν ἀπηνεγχαν αὐτὸ χαὶ χατέϑεντο 

εἰς τὸ ἀρχαῖον μοναστηρίου. 

41. Δίχαον ὃὲ γγοῦμαι χαὶ τῆς μαχαρίας δούλης τοῦ Χριστοῦ 

Νωνσταντίας. ἤνπεο εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Θεοῦ θεράποντα Ἰλαρίωνα 

ἔσχε σπουῦγν πὰ! γνωρίσαι τοῖς ὀμότοοσιν" αὕτη͵ Ὑὰρ ἢ ἃγ'ὰ 

παρὰ πάντας τοὺς ἐν τῇ Κύπρω τιμῶπα χαὶ σεφυμένη περιόντα 

τὸν γι: χαὶ τελειωθέντος αὐτῶῦ μὴ ἀτισταμένη τοῦ μνήματος 

αὐτοῦ, ἀλλὰ εὐδελεχῶς παρμένο)πα χαχεῖ ἀδ'αλείπτως προσεῦ- 

χήμξνυν χαὶ τελξιῦτντ' πίστεως ὡς ᾿ῶντ' ἕν σώματ' ὁμιλοῦσα τῷ 

ὁπξίω χαὶ ἀτοῦτα ποξσβευεν ὑπὲο αὐτῆς. γνοῦσα ὅτι χλαπὲν τὸ 

δῶμα αὐτοῦ ἀπτυξχῦὺτν ἐν τῇ Παλχιστυν. ἀπεέζξε᾽ χαὶ τοιοῦτος 

τλοὸς χαὶ ποδὸς ἦν ἐν αὐτῇ ποὺς τὸν ἅγιον, ὥστε ἅμα τῷ μα- 

ὄξῖν αὐττῦ πεὸῶὸ: τὸῦ χαχπξυτὸς τὸν ἀτιοῦ σώματος παρχχρῖμα 

ξξεπυευσεν χαὶ ὃ:ὰ τοῦ ϑανχτοῦ αὐτῆς ἐπεζλίωσε τὸν πόϑον, ὃν 

εἶχξ πρὺς αὐτὸν. Νὰ: τοῦτος τοῖς προτερήμασι μέχρ' σήμερον 

Νυπριο: χαὶ ΠἸχλχιστινοῖ τῇ τυξυλτιχῦῖ, συγγενεῖ, ἐναβρύνονται. 

ἀὲν τὸ δῶμα τοῦ ποῦ Ἱλχοίωνος. οἱ ὃξ τὸ πνεῦμα ἔχειν 

ἀξιοῦντες ἐν ἀμτοτέοοις γ15 τὸς τοξς τὰς τὸῦ βαχαηεοῦ ἔχεῖνοῦ 

πυξτλξιχς ἴχσεῖς χαὶ σγπεῖα ἀξγ7 σγαξοον τίνονται. πολλῷ ὃ 

Ξαξῦν εἰς τὸν χῖ ποὺς που τελειωδεῖς ἐτεῦν, ὁ ἄχτος πάντων γὰρ 

ἀλλλτν τῶν τύτῶν, ἕν οἰς γέγονε, τοῦτον ττάξτσεν. Τῷ δὲ Θεῶ 
".,» 

λυ Δ. εἰς τος χνχο, Δαν. 



ΝΙΙ. 

ΜΗΝΙ ΜΑΡΤΙΟΙ ΙΑ΄. 

Τοῦ σοφωτάτου χαὶ λογιωτάτου ἐν μοναχοῖς χυροῦ 

ΙΩΑΝΝΟΥ͂ τοῦ ΖΩΝΑΡΑ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤῸΝ ΟΣΙΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ἩΜῺΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΝ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧῊΗΝ ἹΕΡΟΣΟΛΎΜΩΝ. 

(Οοά. δὅ47 τηοπδϑοίογι! Βατοπεδίου, ὕ. 2984 - 8094) ἷ. 

9 ᾿ ᾿ Εὐλόγησον, πάτερ. 

1. Οἱ τοῖς ϑείοις χαὶ μαχαρίοις πατράσι συγγροάφοντες τὰ 

ἐγχώμια, οὐ χλέος ἐχείνοις περιποιούμενοι, πονοῦσι περὶ τὴν συγ- 

γραφήν" τίς γὰρ ἂν γένοιτο πρὸς ἀνθρώπων δόξα τοῖς τὴν ἀνω- 

ἄάτω χαὶ ϑείαν χληρωσαμένοις τιμήν, τὴν μόνιμον χαὶ μὴ μετα- ἐρου δ ς πον. ἪΡ Σὰ. μὴ αὶ 
-Ἔἔ -.- ἰω ΄ «-- , ψ ᾿ [2 Γ - 

1 Ὁ τῆς μονῆς τοῦ Βατοπεδίου δ47-ος χῶδιξ ἐξ οὐ τὸ χείμενον ἐλήφϑη τοῦ 

βίου τοῦ ἁγίου Σωφρονίου, ἐγράφη ἔτει 1422-ῳ, χαϑὰ δηλοῖ τὸ ἐν τῷ ἐσγάτῳ ἐχείνου 

φύλλῳ σημείωμα, οὕτως ἔχον' «᾿ Ετελειώϑη τὸ παρὸν βιβλίον ἐν ἔτει «45 λὼ μηνὶ 

ἀπριλλίω τῆς (ε-ἣς ἰνῆ. χαὶ οἱ ἐντυγχάνοντες τούτω εὔχεσϑε τῶ γράψαντι Γρηγορίω, τῷ 

ἐν μοναχοῖς ἐλαχίστω». Τὸ αὐτὸ χείμενον ὑπάργει χαὶ ἐν τῷ 84-ῳ χώδιχι τῆς μονῆς 

Φιλοϑέου, φύλλ, 228 - 28δὅ. ἔνϑα ἢ ἐπιγραφὴ οὕτως ἔχει" «᾿Ιωάννου μοναχοῦ τοῦ Ζω- 

ναρᾶ ὑπόμνημα» χτλ, Οὗτος δὲ ὁ χῶδιξ ἐγράφη τῇ ιδ΄ καὶ οὐχὶ τῇ ιε΄ ἐχατονταετη- 

ρίδι [Σ. Π. Λάμπρου, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοϑήχαις τοῦ ᾿Αγίου "Ορους ἕλλης- 

νιχῶν χωδίχων. Τόμος ]1-ος. ᾽ν Κανταβριγίᾳ 189ὅ, σ. 167]. Τὸ ἐν τῷ χώδιχι τοῦ 

Φιλοθέου χείμενον ἐπήγασεν ἀμέσως ἐξ ἑτέρου τινὸς μεμβρανίνου χώδιχος τῆς ιγ΄ ἔχατ.; 
φ , 3 - , ων ᾽ν ΕῚ ᾽ -.φ. Άᾶ ᾿ Ῥ . , “- 

εὐρισχομένου ἐν τῇ λχύρᾳ τοῦ ἁγίου ᾿Αϑανασίου τοῦ ᾿Αϑωνίτου. οὐτος δὲ ὁ χῶώδιξ 

οὕτως ὅμοιος ἣν τῷ τῆς μονὴς τοῦ Φιλοϑέου, ὥστε καὶ αὐτὰ αὐτοῦ περιεῖχε τὰ γρα- 
. , δῷ [ω φ ᾿ -Φ ν᾿ - 4 ᾿ ᾿ ᾿ 

φιχὰ σφάλματα, ἅπερ ὕστερον ὑπό τίνος τῶν ἀναγνωστῶν ἀποξεσθϑέντα διωρϑώϑη. Τὸν 

πρῶτον χώδικα ὀνομάζω Α, τὸν ἕτερον Β, τὸν δὲ λαυριωτιχὸν Γ΄ 
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πίπτουσαν ; τίς δὲ λόγος ἐχείνοις τῇς κάτω ταύτης δόξης χαὶ τῶν 

χρότων τῶν γχαμερπῶν, οἷς ἅπαν διέπτυσται τὸ γαμαίζηλον χαὶ 

οἷς αὖρα χαὶ χόνις λελόγισται τὰ χάτω ταῦτα χαὶ ῥέοντα: Οὐχ 

ἐχείνοις τοίνυν χυδαίνοντες οἱ ἐγχωμιασταί, τοῖς δ᾽ ἐντυγχάνειν μέλ- 

λουσι τοῖς συγγράμμασι, Φυχιχὴν ὠφέλειαν προμηϑούμενοι. τὰς 

σηγγραφᾶς, ὡς εἴρηται, συντιϑέχσι' τοῖς γὰρ φιλαρέτοις ἐνιένα! 

Ἢ πρὺς μίμησιν οἱ τῶν μαχαρίων καὶ φιλοϑέων ἀνδρῶν δίοι 

πεφύχασι διηγούμενοι. Κ ἀγὼ τοίνυν ἄρτι συγγράψασϑαι τὸν [βίον 

τοῦ παμμάχαρος Σωφρονίου προϑέμενος, οὖχ ὡς ἐχείνῳ χαριού- 

μενος ἐπιχεχείρηχα τῷ συγγράμματι, ἀλλ᾽ ὡς ὀνήσων τοὺς ἐντευ- 

Ξομένους αὐτῷ" ὃ μὲν γὰρ οὐχ ἔσται χυδίων τῶν αὐτῷ χατωρ- 

ϑωμένων χηρυττομένων, ὃς χαὶ λανθάνειν τὴν ἐνάρετον αὑτοῦ πο- 

λιτείαν μάλιστα ἐπετήδευς χαὶ πᾶσαν εἰσῇγε πρὸς τοῦτο σπουδήν, 

οἱ δὲ τῆς διηγήσεως ἀχροώμενοι πάντως ὀνύήσονται, πρὸς μίμησιν 

ἐχ ταύτης ὡς ἐνὸν διαϑερμαινόμενοι. ἘΠ δὲ τοῦτο δοίημεν ἔσε- 

σῦχι, χεχαρισμένον ἔσται λοιπὸν τὸ πόνημα τοῦτο χαὶ τῷ ἱερῷ 

ἐχείνῳ ἀνὸρὶ διὰ τὴν τινῶν ἐχ τούτου ὠφέλειαν. Τῇ μὲν οὖν πα- 

ροῦσῃ γραφῇ διὰ τοῦτο ἐπιχεχείρηχα, παραχληϑεὶς πρὸς ταύτην, 

οὐχ αὐτὸς ὁρμήσας πρῶτος πρὸς ἐπιχείρησιν᾽ ἤδειν γάρ μοι τὸν 

λόγον οὐχ ἀνάλογον πρὸς ἀναγραφὴν πολιτείας ἀνδρὸς τοσοῦδε τὸν 

λόγον χαὶ τοιοῦδς τὸν τρόπον. χεχτημένου τε τὴν ἀρετὴν ἀπαρά- 

μιλλον’ ἐχεῖνον δ᾽ αὐτὸν ἐπιχέχλημαι τὸν τῆς σοφίας καὶ τῆς τῶν 

λόγων παιδεύσεως τρόφιμον ἐμπνεῦσαί μοι λόγον ἀρχοῦντα πρὸς 

τὴν ὑπόϑεσιν, ὡς ἂν μὴ χαϑυβροίσαιμι τοῖς ἐγχωμίοις αὐτόν" ἤδη 

ὃξ μοι τὸν λόγον οὕτω προχαταστήσαντι ἀρχτέον τῆς χατ᾽ αὐτὸν 

διηγήσεως. 

2, Ὁ ϑεόπνους οὗτος χαὶ ϑεῖος ἀνήρ, τῆς σωφροσύνης ἐπώ- 

νυμος, πατέρων μὲν τετύγηχεν εὐσεβῶν χαὶ ἀρετῆς ἐπιμελουμένων 

χαὶ πρὸς εὐαρέστησιν Θεοῦ τὴν ἑαυτῶν ἰϑυνόντων ζωήν ὧν τῷ 

μὲν ἢ χλῆσις Πλινδᾶς, ἢ ὃέ 1: μήτηρ ἐχαλεῖτο Μυρώ, ἣ μύρον, 
“Ὁ 

ὡς ἀληϑῶς, τῆς νηδύος τὸν εὐτοημούμενον ἐχχεχένωχεν" ὃς πρῶτον 

10 ὀνήσσων 13. --α 12 τὸ χηρυττομένων ἐ)λείπει τῷ Β. -- 29 τῷ] τὸ ΒΙ.. - 

80 πλινϑίώς Α. 



Ἐπ Ε99..:5 

Ν “ 9 , . , 3 , Ύ 
μὲν Θεοῦ εὐωδία, χατὰ τὸν μέγαν ἀπόστολον ἐχρημάτισεν, εἴτα χαὶ 

πολλοῖς αὐτὸ τοῦτο τῷ Θεῷ γενέσθαι γέγονεν αἴτιος ἔχ τε τοῦ 

χατ᾽ αὐτὸν ὑποδείγματος καὶ τῆς τῶν λόγων πειϑοῦς. Πατρὶς δὲ 

τῷ ϑεσπεσίῳ τούτῳ πατρὶ πόλις ἀρχαία καὶ πολλαχόϑεν χληρω- 

σαμένη τὸ εὔδαιμον ἔχ τε τοῦ πλήϑους χαὶ τοῦ πλούτου τῶν 

πολιτῶν, ἔχ τε τοῦ λελαχέναι ϑέσεως εὖ καὶ τοῦ ὑπ᾽ ἀέρος εὐὖ- 

χραοῦς χαταπνέεσϑαι, χἀχ τῶν παραρρεόντων αὐτὴν ποταμῶν, οἵ 

τὴν περιοιχίδα ταύτης χατάρδοντες, πρὸς γεωργίαν ἐπιτηδείως 

ἔχειν χαὶ πάμφορον εἶναι παρασχευάξουσι χαὶ γονιμῳτάτην πρὸς 

πάντα χαρπόν' ἢ δὲ πόλις, ἢ Δαμασχός, πόλις ἀρχαία, ἣν οἱ 

παλαιοὶ συγγραφεῖς δι᾽ εὐρήμου τῆς μνήμης ἄγουσι χαὶ ἐν δῇ 

μυρία πεποίηνται" εἰ δὲ χαὶ τοσούτοις χαλοῖς τῆς εὐδαιμονίας 
" ’ Ἁ “ Ἁ 4 Ἁ , - - “ΦἉ Ὁ 

ηὐμοίρησεν, ἀλλὰ μᾶλλον χρεὼν αὐτὴν ἐκ τοῦ τοιοῦτον ἄνδρα 
Ρπ δ - , ς Ν ἢ ἢ δ προενεγχεῖν χαὶ τῷ βίῳ χαρίσασϑαι εὐδαιμονίζεσθαί τε χαὶ μα- 

χαρίζεσθαι. 

8, Τοιαύτης οὖν πατρίδος χαὶ ϑεοφριλῶν οὕτω πατέρων ἐχτὺς 
» “«Ψ Β ὶ - ’ . ἩῈΕ ω , Α ς Ἂ , ᾿ ὁ ϑεῖος Σωφρόνιος, χατάλληλον ἐσχήχει χαὶ τὴν ἀναγωγήν, λόγοις 

ἐντραφεὶς παιδόϑεν τῆς τε ϑειοτέρας σοτίας, τῶν ἡμετέρων λέγω 

δογμάτων χαὶ μυστηρίων ὑπερφυῶν, χαὶ τῆς ϑύραϑεν, τῆς ἐλλη- 

νιχῆς δηλαδὴ παιδείας" οὕτω δὲ φύσεως ἔσχηχε χαὶ σπουδῆς, ὡς 

βραχὺν ἀρχέσαι χρόνον αὐτῷ πρὸς τὴν τῶν μαϑημάτων ἀνάληψιν 
3 ᾿ 6 ᾿ 3 ἣν 6 δι 

χαὶ ταχέως πάντας ὑπερβαλέσθαι τοὺς ἥλιχας: ὥσπερ τις γὰρ 

πτερωτὸς διὰ τὴν φυσιχὴν τοῦ νοὸς τυγχάνων ὀξύτητα, χαὶ ταύτην 

ἐπιχουφίζων τῷ πνεύματι τῆς σπουδῆς, πολλὰς τῶν λογιχῶν ἐπι- 

στημῶν δι᾿ ὀλίγου χατώρϑωσε, τόν τε νοῦν λεπτύνας χαὶ παρα- 

ϑηξας πρὸς νοημάτων τόχον σοφῶν χαὶ τὴν γλῶτταν ἐπιειχῶς 

χαϑηράμενος, ἵν᾽ ἐχφέροι φωνὴν ἀττιχίζουσαν χα' οἱ ὁ λόγος τῷ 
’ ( [] « Ύ 4 ᾿ "“ ᾿Ὶ Ως , φ 

ταύτης ἄνϑει ἐπιχοσμοῖτο. ἾΑρ᾽ οὖν τοιοῦτος μὲν ἔν λόγοις ὁ 

εὐφημούμενος ἦν χαὶ τοσαύτην ἐν τούτοις εἰσήνεγχε τὴν σπουδήν, 

1 ϑεοῦ εὐωδία] Ιζορινϑ. 2, 8΄, 16. ᾽Εφεσ. ε΄, 2. --- 9 ἔχει Β. --- 12 πεποίειν- 

ται Β. ---- 18 εὐμοίρησεν ΒΓ || τὸ τοῦ ἐλλείπει τοῖς χώδιξι ΒΓ, -- 18 τῆς] τοῖς Β.--- 

19 ἑλλινιχῆς ΒΓ. --- 28 τὴν τοῦ νοὺς φυσικὴν ΒΓ, - 2ὅ χατόρϑωσε Β. --- 27 ἀττη- 

κέζουσων Β. 
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τῆς ὃὲ τῶν ἠϑῶν εὐχοσμίας χαὶ τῆς τῶν τρόπων ἠμέλει γρηστό- 

τητος: Ἐν τούτοις μενοῦνγε ϑαυμασιώτερος ἦν ὁ μέγας οὗτος 

ἀνὴρ καὶ πλείονα λόγον τῆς ἐν ἤϑεσιν ἀρετῇς ἣ τῶν λόγων πε- 

ποΐητο, καὶ τῶν χατ᾽ αὐτὸν ἐν λόγοις χρατῶν μᾶλλον -ἐν τρόποις 

εἶχε τὸ ἀπαράβλητον' ϑερμότατος γὰρ ἦν τῆς ἀρετῆς ἐραστής, χαὶ 

ταύτην μετήει μὲν χαὶ τὴν πόλιν οἰχῶν χαὶ ἐν ἀγορᾷ χαὶ πολι- 

τεία στρεφόμενος, χαὶ οὐδὲν ἧττον τῶν ἐν ἐρήμοις διαιτωμένων 

προσανεῖχε Θεῷ. Εἶτα χαὶ σφοδροτάτῳ πυρὶ τοῦ ταύτης ἔρωτος 

ἐχχαυϑείς, χαταφρονεῖ μὲν πατρίδος οὕτω χαλλίστης τε χαὶ περι- 

φανοῦς, καταφρονεῖ δὲ τῆς τῶν γονέων στοργῆς, τὴν τῶν ἡλιχιω- 

τῶν ξυναυλίαν περιορᾷ, χαὶ πάντα λιπὼν τὰ τοῖς μιχροψύχοις χαὶ 

φιλοχόσμοις δέα χαὶ περισπούδαστα, χαταλαμβάνει τὴν Παλαιστί- 

νην χαὶ τῇ τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου μάνδρᾳ φέρων δίδωσιν ἑαυτόν, 

χαὶ μέτεισι τὴν ἀρετὴν ἐχεῖ σπουδαιότερον, χαὶ σχολάσας χατὰ 

τὸν ϑεοπάτορα γινώσχει Θεὸν χαὶ ὑπ᾽ ἐχείνου μᾶλλον γινώσχεται" 

ἐγγίζε! γὰρ ὁ Κύριος τοῖς ἐγγίζουσι χαὶ τοῖς αὐτὸν ζητοῦσι τί- 

ὕησιν ἑαυτὸν ἐμφανῆ, χαϑὼς ἐνὸν ἐχείνοις γνῶναι τὸν Κύριον, 

ἀναλόγως δηλαδὴ τῆς δι᾽ ἀρετῆς πρὸς αὐτὸν οἰχειώσεως. 

4, Οὕτω δὲ χρόνον συχνὸν φροντίσας τῆς ἀρετῆς χατὰ τὸ 

ῥηϑὲν φροντιστήριον, χαὶ ἐγχρατέίᾳ χαὶ ἀγρυπνίᾳ χαὶ παντοίῳ 

σαρχὸς ὑπωπιασμῷ τὸ σαρχιχὸν λεπτύνας νέφος, εἴτε προχάλυμμα, 

χαὶ τὸν νοῦν ἐλλαμφϑείς, αὖϑις εἰς πόϑον ἔργεται σοφίας τελεω- 

τέρας" “ὁ προστιϑεὶς γὰρ γνῶσιν "---τὸ τῆς Γραφῆς --- προστίϑησιν 

ἄλγημα", Ἵνα τοίνυν αὐτῷ ϑεραπευϑείη τοῦτο τὸ ἄλγημα, τὴν 

ποὸς Αἰγύπτῳ χειμένην χαταλαμβάνει πόλιν, τὴν περιώνυμον ᾽Αλε- 

ξάνδρειαν" ἤνϑει γὰρ ἐχείνη τοῖς λόγοις ἔτι χαὶ παιδευτῶν [ἦν] εὐπο- 

ροῦσα σοφῶν χαὶ βίβλων παντοδαπῶν οὔπω γὰρ τὰς βίβλους πάσας 

φήρητο, ἃς ὁ Πτολεμαῖος συναγαγὼν ἐν αὐτῇ τεϑησαύριχε, τοῖς 

ἐρῶσι παιδείας προκειμένας εἰς μάϑησιν. ᾽ν αὐτῇ τοίνυν παραγενό- 

μενος χαὶ ἀνδρὶ περιτυχὼν τῶν ἐχεῖ ἐν λόγοις χρατιστεύοντι χαὶ 

παιδείας ἁπᾶσης ἐς τὸ ἀκρότατον ἣγχοντι--- Ἰωάννης ἐχείνῳ τὸ 

12 φιλοχόσμοις Α. φιλοσέρχοις ΒΙ.. -ο 16 Ψάαλυ. με΄, 11. --- 31 ὑποπιασμῶ Ὦ. -- 

28 Ἔκχχλ. α΄, 18. 
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ὄνομα ---, πρόσεισι τῷ ἀνδρί, καὶ κολληϑεὶς ὀπίσω αὐτοῦ ὁμόστε- 

γος ἦν αὐτῷ, τραπέζης χοινωνῶν, σιτούμενος ἀπὸ τῆς αὐτῆς, 

συνεχῶς ὁμιλῶν χαὶ τοῦ τῆς σοφίας χρατῆρος μετέχων διηνεχῶς, 

χαὶ σπῶν ἀπλήστως ἐξ ἐχείνου τῶν λόγων τοῦ νάματος, ἔστι δ᾽ 
᾿ ᾿ 9 »- , , ’ , , . » ᾿ 

οὗ χκαὶ αὐτὸς τῶν οἰχείων ἐχείνῳ μεταδιδούς᾽ ὅϑεν αὐτῷ χαὶ χα- 

ταχόρως ἐμφορηϑῆναι τῶν τῆς σοφίας ϑυμάτων χαὶ τοῦ οἴνου, ὃν 
πὸ τὶ " “ Ν Α͂ πα ᾿ ἘΠ 4 « λυββῆ " Α ν 3 ὃ “ ἐχείνη χεχέραχεν, ἐξεγένετο. Εἰ δὲ τοῖς ἄφροσι χαὶ τοῖς ἐνδεέσι 

φρενῶν παρὰ τῆς σοφίας ἐπύήγγελται, φαγοῦσι τὸν ἄρτον αὐτῆς 

χαὶ τὸν οἶνον πιοῦσι, χτήσασϑαι φρόνησίν τε χαὶ σύνεσιν, τί χρὴ 

περὶ τοῦ ϑείου τούτου πατρὸς οἴεσϑαι, ᾧ χαὶ πρὶν ἐπήνϑει φρό- 

νησίς τε χαὶ σύνεσις: Ὃ μὲν οὖν οὕτω τὸν νοῦν ταῖς ϑείαις 

ἐχάϑηρε ϑεωρίαις καὶ τοῖς ἐχ τῶν λόγων τεχνιχοῖς ϑεωρήμασι, τῷ δέ 

γε βασχάνῳ χαὶ παλαιῷ πολεμίῳ τοῦ τῶν ϑείων χειρῶν πλαστουρ- 

γήματος οὕτω βιοὺς οὐχ ἔμελλεν ἀβάσχαντος ἔσεσϑαι. ᾿Εξαιτεῖται 
͵ “- -“ 6 ᾿ 47 ! " ’ ; -« κι 

τοίνυν χαὶ τοῦτον εἰς πεῖραν, ὡς τὸν Ιώβ, χαὶ ὅτι μὴ χτῆσις τν 
4 

Ω ὑτῷ, ἵν᾽ ἐχείνῃ ἐπίϑηται, πάλαι ταύτης καταφρονήσαντι, αὐτῷ 

τῷ σώματι τοῦ μάχαρος ἐπιτίϑεται καὶ πλήττει χαιρίᾳ μάλα καὶ 

δεινῇ τῇ πληγῇ, οὐχ ὁλοσώματον μὲν ταύτην ἐπενεγχών, ὥσπερ 

ὀῆτα χαὶ τῷ Ἰώβ, παντὶ δὲ τῷ τοῦ μάχαρος σώματι διὰ τοῦ πλη- 

γέντος μέλους ἀπραξίαν ἐπαγαγών" τοιαύτη γὰρ ἢ πληγὴ χατὰ 

τοῦ ἀγίου τῷ πονηρῷ μεμηχάνητο: ἣ δὲ ἦν ἀορασία χαὶ πάϑος 

περὶ τοὺς ὀρθϑαλμούς (ἐπίχυσιν τὴν νόσον παῖδες ἰατρῶν ἢ νεφέ- 

λιονόνομάζουσι), ἣν οὐχ ἄν τις εἴποι πάντως ἐξ ἀχρασίας ἐπισυμβὴῆ- 

ναι τῷ ϑεσπεσίῳ τούτῳ πατρί" ταῦτα γὰρ τοῖς πολλοῖς ἀχρατῶς 

διαιτωμένοις ἐπισυμβαίνειν πεφύχασι, τῷ δὲ ὅλος ὁ βίος ἐγχράτεια ἦν. 

ῦ. ᾿Εντεῦϑεν δῆλον, ὅτι παρὰ τοῦ πονηροῦ τὸ δρᾶμα τετύ- 

ρευτο, χαὶ ὅρα μοι τὸ βάϑος τῆς πονηρίας τοῦ δυσμενοῦς" ἐχεῖ 

γὰρ πλήττε! τὸν ϑεόφρονα, ἔνϑα περ ἤδει τὴν πληγὴν ἐχείνου 

μᾶλλον χαϑάψασϑαι μέλλουσαν: ἐπεὶ γὰρ ἑώρα τοὺς λόγους ὄντας 

ἐχείνῳ χαὶ πνοὴν χαὶ ζωήν, χαὶ ὅτι τούτοις γέγηδε χἀπιλήϑεται 

καχῶν τῇ ἀναγνώσει σχολάζων χαὶ λογογραφῶν τὴν εὐσέβειαν, 

καὶ ἄμφω ταῦτα διὰ μιᾶς ἀφαιρεῖται πληγῖς, ὡς μήτε βιβλίοις 

7,9 Ἰίαροιμ. ϑ΄, ὅ-6. --- 9 ποιοῦσι Α. 
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ὁμιλεῖν ἐξεῖναι αὐτῷ, μήτε χινεῖν τὴν χεῖρα πρὸς συγγραφήν" ὃ ὃ 

χαὶ οὕτως ἀϑρόον πληγεὶς χαὶ πληγήν, ἣ βεσῆς αὐτοῦ τῆς χαρδίας, 

ὃν εἴρηται τρόπον͵ χαϑίχετο, ἔφερε γενναίως καὶ “οὐχ ἔδωχεν ἀφ)»ο- 
39) σύνην τῷ Θεῷ, ἀλλ᾽ εὐχαριστῶν ἐχεῖϑεν ἴτει τὴν λύσιν τοῦ πει- 

ρασμοῦ. Καὶ μέντοι γε χαὶ τυγχάνει ταύτης οὐχ εἰς μαχράν" τινὺς 

γὰρ μεγάλους ἐπιχαλούμενος μάρτυρας, τοὺς ϑαυματοφόρους τὺς 

πάνου, Κῦρον χαὶ Ἰωάννην φημί, τὴν ἴασιν ἔσχηχεν (ὧν ὁ μὲν 
. 

Ἐκ 5 Τῇ κ4 Ω 
Κῦρος ἐχεῖϑεν ἐξέρυ: ᾿Αλεξανδρεὺς γὰρ τὸ γένος οὗτος ὃ ἅγιος᾽ 

χαὶ ἄμφω δὲ τὸν τῆς μαρτυρίας δρόμον ἐν αὐτῇ τετελέχασι καὶ 

πολλοῖς τὴν πόλιν χατεχόσμησαν ϑαύμασιν, ἐξόχως τε τιμῶνται 

παρὰ τῶν πολιτῶν τῆς πόλεως ταυτησί), ἀχέστορας ἐχείνους αὐτῷ 

τοῦ πάϑους τοῦ χρείττονος ἐπ'πέμψαντος. Ὃ μὲν γὰρ τῷ ναῷ τῶν 
τον ᾿ ’ ΨΨΧΟΟΝ α,. “ς 4 ιω» ᾿ "ὲ ’ 4 

μαρτύρων τούτων προσήδρευε, θερμῶς παρ᾽ αὐτῶν τὴν ϑὕεραπείαν αἱ- 

τούμενος χαὶ ζεούσῃ πίστε! τὴν ὁρατιχὴν ἀποχαταστῆσα' αὐτῷ δεό- 

μενος δύναμιν χαὶ ἀποδοῦνα! τὴν αἴσϑησιν ἐνεργόν, ὡς τὸ πρότε- 

ρον" εἶχε μέντοι χαὶ τὸν ὁ: δάσχαλον Ἰωάννην συμπαρόντα χαὶ συναν- 

τιλαμβανόμενον αὐτῷ τῆς δεήσεως χαὶ τοὺς μάρτυρας αἱτοῦντας 

τοῦ φοιτητοῦ τὴν ἀνάρρωσιν. Ἢ δὲ τῶν ϑείων τούτων ἀϑλητῶν 
» ἢ “ ’ , ὩΣ ᾳῳ-ΨἉ Ξυνωρὶς ὄναρ ἐπιφτοιτήσασα χαὶ ἀμφοῖν, τῷ μύστῃ λέγω χἀὶ τῷ 

“- "Ὁ - ἢ δ. 19) μυσταγωγῷ. ἐὸόχει μὲν διαλέγεσϑαι περὶ τοῦ πάϑους αὐτοῖς, εἰ 

ὁ Κῦρος ἐῴχε: τῷ λιχανῷ δαχτύλῳ σταυρὸν τυποῦν χατὰ τῶν 

ὀμμάτων τοῦ πάσχοντος, οὐχ ὥστε μέντοι χαὶ αὐτοῦ τοῦ μέλους 

ἐφάπτεσθαι, ἀλλ᾽ ὡς ἀφεστηχέναι τι μέτριον καὶ τοῦτο τρισσάχ'ς 
, ( : , ἢ ν «ξ 9 ποιήησασϑαι χαὶ ἐπιλέγειν τῇ τοῦ σταυροῦ ἐχτυπώσει τὸ “Εἰλο- 
Ἁ ρο ἢ 43 χσχιν 4 Ἁ ᾿ ρ " -φ»» 

γητὸς ὁ ὅτο: . Καὶ ἐπὶ τούτοις οἱ μὲν ἅγιοι μάρτυρες ἔδοξαν 

ἀπιένα! καὶ ἀμφοῖν ἀπαλλάττεσθαι, τοῦ δ'δασχάλου φημὶ χαὶ τοῦ 

φοιτητοῦ, οἱ ὃὲ τὸν ὕπνον αὐτίχα ἐχτιναξάμενοι τὴν τοῦ πάϑους ἔγνω- 

σαν ἴασιν" χαὶ ὁ μὲν μυσταγωγὺς τῶν πεπηρωμένων ὀμμάτων τῷ 

μαϑητῇ τὴν ῥῶσιν εὐηγγελίζετο, ὃ ὃξ ταύτην ἐν πράγμασιν ἐπε- 

γίνωσχεν--οἰώρα γὰρ τηλαυγῶς --α, χαὶ τῷ μὲν Θεῷ ὕμνον χαὶ 

δόξαν ἀνέπεμπε, τοῖς δὲ μάρτυσι γάριτας τῆς ϑεραπείας ὁμολο- 

1 ἐξ εἰναι Γι τῷ οὗτος  [| ἡ 1..-- 8.4 1ὼ23 α΄, 23.--ὃ οὐχεισιαχρὰν Α.---28 29 χγών 
᾿’ - Α - 

πεποιημένων τῷ μειϑι τὴν ῥῶσιν τῶν πεπηρωμένω» ὀμμίτων εὐηγγελίξετο Β΄ 
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γῶν, καὶ τοῦ ἄχους οἷον ἀντ'διδοὺς ἀμοιβὴν χαριστήριον, χινεῖ 

τὴν χεῖρα πρὸς συγγραφὴν τῶν αὐτοῖς χαϑ᾽ ἐχάστην τελουμένων ϑαυ- 

μάτων χαὶ τῶν ἰάσεων, καὶ τὴν εὐχὴν ἀποδίδωσιν, ἣν πρὸ τῆς ἰά- 

σεως ηὔξατο ἔρϑη γὰρ ἐπαγγειλάμενος τοῖς μάρτυσι τοῦ Χριστοῦ 

γραφῇ παραδοῦνα! τὰ σφίσιν εἰργασμένα ϑαυμάσια, εἴπερ αὐτῷ χαρί- 

σαιντο τὸ ὁρᾶν χαὶ τὴν πρὸς τὸ γράφειν ἀχινησίαν τῆς χειρὸς αὐτοῦ 

διαλύσωσιν, ἵνα τῷ χρόνῳ παραρρυῶσι χαὶ λήϑης ἐπιχαλυ- ; μὴ τῷ : ραρῃ ἼΗΙ 
΄ ΓΩΣ 5", 7 Ἁ “» ᾿ , “Φ, Α 

φϑῶσι βυϑοῖς ἔργα μάλα μὲν ἐξαίσια, μάλα ὃέ γε ϑαυμάσια χαὶ 
Φ -ἦὟον» »“ἽΣ; 4 , ΄“ ἢ “ι Ἃ 9 δ ΄“ , 

εἷς δόξαν Θεοῦ ἐσόμενα τοῖς μετέπειτα, ἃ χαὶ ἀφ᾽ ἑχυτῶν τὸ 

ϑαυμαστὸν χαὶ χαρίεν ἔχουτα μᾶλλον ἐχεῖνος τῇ δυνάμει τῶν 

λόγων ἀπέφηνε χαριέστερα, Οἷἵος ἐχεῖνος δὺς τὸν λόγον χαὶ τὴν 

φράσιν ἐπίχαρις χαὶ χομψὸς τὴν διήγησιν χαὶ---ἵνα συνελὼν 

εἴπω -- λαμπρὰν ἔχων τὴν τῆς γλώσσης παραβολήν! Τοιοῦτος οὖν 
[ 

τὸν λόγον ὁ ϑεόληπτος τυγχάνων Σωφρόνιος πολλῷ τῷ μέσῳ τὴν 

ἀρετὴν ὑπῆρχε περιφανέστερος. Οὐχ ἔδει τοίνυν τὸν λύχνον ὑπὸ 

τὸν μόδιον χρύπτεσϑαι:, οὐδὲ τῷ τῇ 

ἀστέρα χαλύπτεσθϑαι" χαὶ μέντο! τοῦτο χαὶ ὠχονόμηται παρὰ τῆς 

ς ἀφανείας νέφει τὸν λαμπρὸν 

ἄνωϑεν ὁιο!ιχήσεως. 

6. Ἄρτι τοίνυν τοῦ τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις ἐχχλησίας τότε 

προϊσταμένου ἐξ ἀνθρώπων οἰχομένου χαὶ πρὸς τὴν ἀΐδιον μετα- 

ταξαμένου ζωήν---ἶν δ᾽ ἐχεῖνος ὁ χαὶ τὴν πίστιν χαὶ τὸν βίον 

μέγιστος Ιόδεστος ---, ὁ προστησόμενος ἐϊζητεῖτο τῆς ἁγίας πό- 

λεως Ἱερουσαλήμ, τῆς μητρὸς πασῶν τῶν ἐχχλησιῶν᾽ χαὶ πολ- 

λῶν ὀνομαζομένων εἰς τὸ ϑεῖον τοῦτο λειτούργημα, ὁ ἱεροὺς Σω- 

φρύνιος ἁπάντων προυχέχριτο χαὶ πάσαις Φήφοις πρὸ τῶν ἄλ- 

λων ἐψήφιστο. “Ετερος μὲν οὖν" τις ἴσως ϑείαν εἶναι τὴν χλῇσ'» 

ἐνόμισε χαὶ προσέδραμεν ἂν ἑτοίλως τῇ ψήφῳ, ὡς ἄνωῦϑεν διὰ 
Ἂς ταύτης χαλούμενος᾽ ὃ δ᾽ ὑπεχώρει μᾶλλον χαὶ ἀνεδύετο χαὶ ὑπὲρ 

αὑτὸν ἐχάλει τὸ μέγα τοῦτο τῆς ἀρχιερωσύνης ἀξίωμα. Καὶ ἦν 

2 τὸ χαϑ᾽ ἑχώστην ἐλλείπει τῷ Α. -- 8 ἦν Β. --- ὅ πρότερον ἐν τῶ Γ᾽ χαρί- 

σκιντο, εἶτα γαρίσοιντο. --- 10 χώριεν ΑΒΓ, - 12. φρῶσιν ΒΝ, --α 1 λύγνον 

ὑπὸ τὸν μόδιον] Ματὴ. ε΄, 18. Δίαρχ. δ΄, 21. --- 17 τούτω ΒΙ᾿. --- 26 ἐψήφηστο 13 

οὕτω πρότερον χαὶ ἐν τῷ Γ, 
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ἀγὼν τοῖς τα Ψηφισαμένοις χαὶ τῷ μεγάλῳ τούτῳ πατρί, τῷ μὲν 

ιαὸρᾶναι τὴν ψῆφον χαὶ τὴν χειροτονίαν μὴ κχαταδέξασϑαι, τοῖς 

ἕ πεῖσαι τοῦτον ὑπελϑεῖν τὸ λειτούργημα χαὶ τὸ χρῖσμα μὴ 

ἀπανήνασϑαι. Ἔδει μέντοι νιχῆσαι τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, ἐπεὶ χά- 
᾽ χεῖθεν ἢ ψῆφος ἐξήνεχτο᾽ χαὶ μέντοι γε χαὶ νιχᾷ χαὶ χρίεται τὸ 

χρῖσμα τὸ ἱερὸν ὁ τούτῳ προσήχων χαὶ ἀτεχνῶς τοῦ βήμχτος 

ἄξιος, χαὶ τοὺς τῆς ἐχχλησίας οἴαχας ἐγχειρίζεται ὁ τούτους εἰδὼς 

εὐφυῶς χαὶ τεχνηέντως μεταχειρίζεσθαι" χαὶ οὐχ ἔστιν εἰπεῖν ὅση 

γέγονς τῆς τῶν πιστῶν ἐχχλησίας ἐπίδοσις ἐχ τῆς δεξιᾶς τοῦδε τοῦ 

ἀνδρὸς μεταχειρίσεώς τε χαὶ χυβερνήσεως. 

7. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἔμελλεν αὖϑις ἠρεμήσειν ὁ πονηρὸς τὴν τοῦ 

Κυρίου ποίμνην ἐπιδιδοῦσαν ὁρῶν χαὶ τὴν ἑαυτοῦ μερίδα μειουμένην 

ἐχάστοτε, ᾿Επεγείρει τοίνυν καὶ τότε πόλεμον χατὰ τῶν χριστωνύμων 

βαρύτατον καὶ τοὺς τῆς ἼΛγαρ χατὰ τῆς ῬΡωμαϊχῆς ἀρχῆς ἐπανί- 

στησι καὶ χατὰ τῆς πόλεως αὐτοὺς ἐπιστρατεύει τῆς ἱερᾶς, λέγω 

ὀΐτα τῆς Ἱερουσαλήμ οἱ δὴ καὶ πολιορχοῦσι ταύτην χαὶ ἀἱροῦ- 

σιυ---ὦὦΦ τῶν ἀνεφίχτων σὺυ χριμάτων Χριστέ---, καὶ ὑφ᾽ ἑαυτοὺς 

πεποίηνται δορυάλωτον: ὅτε χαὶ τοῦ τῆς στρατιᾶς ἐχείνης χατάρ- 

χοόντος εἰσδύντος [εἰς] τὸν τοῦ Κυρίου ναόν, χαὶ τοῦτον βουληϑέντος 

μετασχευάσαι χαὶ τῶν οἰχείων βδελυγμάτων ποιήσασϑαι τέμενος, 

εἰπεῖν ἱστόρηται τὸν πανόλβιον ἄνδρα τοῦτον, ὡς νῦν ὁ τοῦ Κυ- 

ρίου λόγος πεπλήρωται, φήσαντος" “Ὅταν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς 

ἐρημώσέως ἐστὼς ἐν τόπῳ ἀγίῳ, οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν 
δεν 

εἰς τὰ ὄρη ̓ , χαὶ ὅσα τούτοις ἑξῆς. Τότε τοίνυν χαὶ ὁ μέγας 
Ύ ἢ ᾿ “ "“ οὗτος πατὴρ τὴν Παλαιστίνην ἀφεὶς μεταχωρεῖ πρὸς τὴν Αἴγυ- 

λ δ - Ν 3 Ἦν δι ) οΨ , πτον, χαὶ ἀφιχνεῖται πρὸς ᾿Αλεξάνδρειαν χαὶ τῷ μεγάλῳ πρόσεισι 
ἊΣ ΤΠ, - , ἢ ΚΑ Ύ 9 , ταύτης τῆς πόλεως ἀρχιποίμενι: ὁ περιώνυμος οὔτος Ὧν Ἰωάννης, 

ὁ τὴν χλῆσιν ἐχ τῆς ἀρετῆς χληρωσάμενος, ὁ τῆς ἐλεημοσύνης ἐπώ- 

νυμος, ᾧ τὸ ῥεῖθρον τοῦ ἐλέους ἀένναον καὶ πλημμυροῦν ὑπὲρ τὸν 

Νεῖλον τὸν ποταμὸν τὸν Αἰγύπτιον: ὁ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἕνα τοῦ ἔτους χα!- 

ρὸν ἀναβαίνων χαὶ ὑπερβλύζων πιαίνει τὴν Αἴγυπτον χαὶ τὴν ἐν χαρ- 

18 πεποίειντωι Ὦ. --- 32.234. Ματῦ. κδ΄, 1ὅ. Μαοχ. ιγ΄, 13. --- 26 παλαιστήνην 

ΒΓ. - 28 ὁ τῆς ἐλ. ἐπώνυμος] ἐλλείπει ταῦτα τῷ Α. 
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΄, ἡὸ ζ' Η Ξ “ἜΣ Αἰ Υ͂ οἱ α΄ “» λ ’ -ἣς͵ 

ποῖς εὐδαιμονίαν τοῖς Αἰγυπτίοις χαρίζεται, τῷ δ᾽ ἢ πλήμμυρα διη- 

νεχής, χαὶ οὐ μόνην τὴν Αἴγυπτον ἄρδουσα χαὶ ποτίζουσα, ἀλλὰ χαὶ 
"ἢ ᾿ 

πᾶσαν σχεδὸν τὴν ὑφ᾽ ἥλιον χαὶ μιχροῦ τῆς γῆς ἁπάσης τὸ πρόσω - 

πον. Παρὰ τοῦτον ἄπεισιν ὁ θεῖος Σωφρόνιος" χαὶ οὐδὲ τοῦτο γίνετα: 

προνοίας ἅτερ τῆς ἄνωϑεν᾽ συγγενόμενος γὰρ ἐπί τινα χρόνον τῷ 

[ΙΠΙαχτωλῷ ἐχείνῳ χαὶ πλέον δέ τ' χεχτημένῳ τοῦ Παχτωλοῦ --- τὸν 

μὲν γὰρ Φφήγματα χρυσοῦ, φασί, τοῖς μεταλλεύουσιν αὐτὰ χορη- 
-“ ΔΊ ΝΣ , , “- Ξ μ» 1 δ ς ΥΝ - ν Ρ» 

γεῖν, ὃ δὲ τάλαντα ὅλα τοῖς ἐνδεέσιν ἐδίδου χρυσοῦ ---, καὶ ἱστο- 

ρήσας τῆς χειρὸς ἐχείνου τὸ πρὸς τὸν ἔλεον ἀχρατὲς χαὶ τὸ πρὸς 

μετάδοσιν τῆς γνώμης ἀκόρεστον, χαὶ τὸν ἄλλον δῆτα τρόπον τοῦ 

ἀγχιϑέου ἐχείνου πατρὸς τὸν ἰσάγγελον, ἐπεὶ πρὸς τὰς αἰωνίους 

ἐχεῖνος μετῇρε μονὰς χαὶ πρὺς τὴν πρώτην πηγὴν τοῦ ἐλέους 

μετεσχηνώσατο, χινεῖ τὴν γραφίδα πρὸς ἐπιτάφιον χαὶ διὰ τούτου 

δῆλα τίϑησι χαὶ τοῖς ὀψιγόνοις τὰ ὑπερφυῆ τοῦ ἀνδρὸς χατορ- 

ϑώματα. 

8. Εἶτα τῶν Ἰσμαηλιτῶν ἀπελαϑέντων τῆς Ἱερουσαλὴμ χαὶ 

αὖϑις τῇ τῶν Ρωμαίων ἡγεμονίᾳ τῆς ᾿Αγίας Πόλεως ἐπανασωϑείσης, 
3 - ᾿ ΚΑ Α ᾿ ᾿ , ᾿ 6 “-“ 
ἐπανῆλθε χαὶ ὁ χαλὸς οὗτος ποιμὴν εἰς τὴν ποίμνην τὴν ἑαυτοῦ 

χαὶ τοῦ ποιμαίνειν ταύτην ἐπιμελῶς εἴχετο χαὶ τοὺς λύχους ταύτης 

ἀποσοβεῖν, τοὺς λυμαντῆρας λέγω τοὺς τῶν Φυχῶν, τοὺς τῶν ὀρϑῶν 

δογμάτων φϑορεῖς, τοὺς τῇ ἀγέλῃ τοῦ Χριστοῦ ἐπεμβαίνοντας καὶ 
᾿ -- κ4 δ ᾿ - ᾿ -« 

ταύτην διασπαράσσοντας" ἣν γὰρ τότε τὸ τῶν Μονοθελητῶν δόγμα 

ἐπιχρατοῦν χαὶ χατὰ πάσης σχεδὸν ἕρπον τῆς οἰχουμένης χαὶ διὰ 

τῶν χαχοηϑεστέρων τοὺς ἁπλουστέρους ἁπανταχοῦ οἰχειούμενον, 
. Ὶ ᾿Ὶ . δ Ἃ 9 μὲ ’ ς 

ἐπεὶ χαὶ τὴν ἐχ βασιλέως ῥοπὴν ἐχληρώσατο᾽ ὁ γάρ τοι Ῥω- 

μαίων ἄνα: Ἡράχλειος ἧρχε τότε, τῶν ἐχ τῆς “Αγαρ τὴν ὑπὸ 

Ῥωμαίους ἑῴαν μοῖραν χατατρεχόντων χαὶ τὸ σύμπαν ταύτης 

ληϊκομένων, χαὶ τοὺς μὲν συγχοπτόντων τοῖς ξίφεσι, τοὺς δ᾽ ἐν 

ἀπαγωγῇ ποιουμένων χαὶ δούλους τιϑεμένων τοὺς εὐγενεῖς χατ᾽ 
" 

1 πλημμύρα ΑΒΙΝ --- 2 μόνον Τ᾿. --α 7 φησι ΒΓ || μεταλεύουσιν ΑΒ... -- 

10 προσμετάδοσιν ἴ᾿. --- 18 διατούτου Β΄. --- 1818 συγγραφῆς τινος τοῦ Σωφρονίου περὶ 

τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ ἐλεήμονος μέμνηται Λεόντιος ὁ Νεαπόλεως, 1,ΘΟΠΕΪΟ5᾽ γ0η 

6 8Ρ0]158 16 θθη 4685 Ηρ] ἶροη ΦΟμδημ05 (685 ΒΑΥΙ ΘΥΖΊροη - - Βογδυβραρο θη 

γοη Η,, ΘεἸΖοσ, ΕἸ θυγρ 1898, σ. 2. --- 17 τὸ ὡγέας, ὡς φαίνεται, ἐλλείπει: τῷ Α. 
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αὐτῶν ἐξορμήσας χαὶ συμπλαχεὶς τοῖς ἀλάστορσι χαὶ ἀποδοὺς αὖ- 

τοῖς “εἰς τὸν χόλπον αὐτῶν ἑπταπλάσια", ἅ τ᾽ ἔλαβον ἐχ τῆς πό- 

λεως Ἱερουσαλὴμ τίμια ξύλα τοῦ σωτηρίου σταυροῦ ἀφελόμενος 

αὐϑις χαὶ τοὺς; περιόντας τῶν αἰχμαλώτων λύσας τῶν τῆς αἰχμα- 

λωσίας δεσμῶν χαὶ φῶς ἐλεύϑερον αὐτοῖς χαρισάμενος, ἐπανέ- 

ζευξεν εἰς Ἱεροσόλυμα ϑύσων τε τῷ Θεῷ χαριστήρια καὶ ἀπο- 

χαταστήσων τῷ τοῦ Κυρίου ναῷ ἃ τοῖς βαρβάροις ἐχεῖϑεν ἀφή- 

ρηντο τίμια, τὰ μέρη λέγω τοῦ ζωηφόρου σταυροῦ. Οὐ γενομένο", 

ὃ τῶν Ἰαχωβιτῶν προσεληλύϑει χαϑολιχὸς ᾿Αϑανάσιος, ὃν χαλεῖν 

οἱ αἱρεσιῶται πατριάρχην οὐχ ἀπενάρχησαν᾽ ὦ χαὶ λόγους χινύ͵- 

σαντι πρὸς τὸν βασιλέα περὶ τῆς πίστεως αἰτίαν προσῆγεν Ἣρά- 

χλειος, ὅτι μὴ δέχοιτο τὴν ἐν Χαλχηδόν: σύνοδον χαὶ μὴ δο 

φύσεις ἐν Χριστῷ ἡνωμένας ὁμολογεῖ" ὡς εἴ γε τὴν σύνοδον δέξοιτο 

χαὶ δύο φύσεις ἐπὶ τοῦ σωτῆρος ἀσυγχύτους ὁμολογήσει, χαὶ ὁμόδο- 

ξΞον αὐτὸν ἡγήσοιτο χαὶ τῆς ᾿Αντιοχέων ἐχχλησίας πατριάρχην προ- 

βάλοι. Ὃ δὲ πανοῦργος ὧν χαὶ δεινὸς χαὶ τὸ ἦϑος ἔχων ὑπο- 

χαϑήμενον, ϑεραπεῦσαί τε τὸν βασιλέα βουλόμενος, ἵνα μὴ ἀτα- 

χτήσῃ τοῦ ἐπαγγέλματος, τὴν τε σύνοδον ὑποχεχριμένως ἐδέξατο 

χαὶ δύο φύσεις ἐπὶ Χριστοῦ λέγειν ἡνωμένας ἀσυγχύτως χατέϑετο" 

περὶ ὃέ γε τῶν θελημάτων χαὶ τῶν ἐνεργειῶν ἐπυνθάνετο, ὅπως 

περὶ τούτων δοξάζειν χρεὼν χαὶ εἰ διττὰ ταῦτα δεῖ λέγειν, ἣ 

ἐνιαῖά τε χαὶ μοναδιχά. 

9, Ὁ δ᾽ αὐτοχράτωρ Ἡράχλειος, τῇ σχηνῇ τοῦ ποιχίλου τὴν 

πονηρίαν ἀνὸρὺς ὑπαχϑεὶς ἐχείνου, γράφει πρὸς τὸν τότε πατριαρ- 

χοῦντα τῆς κατὰ Κωνσταντινούπολιν ἐχχλησίας --- Σέργιος ἦν ἐχεῖ- 

νος---, ὅπως χρὴ τὰ περὶ τῶν ἐνεργειῶν χαὶ τῶν ϑελήσεων τοῦ 

Χριστοῦ δογματίζεσϑαι᾽ ὃ ὃὲ πάλαι τὰ τῆς Μονοθελητῶν πρεσβεύων 

αἱρέσεως ἀντιγράφει τῷ βασιλεῖ μίαν φυσιχὴν ϑέλησιν χαὶ μ'αν 

ἐνέργειαν δεῖν δογματίζειν ἐπὶ τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ. ᾿Αλλὰ χαὶ 

Φάσιδος ἐπίσχοπον Κῦρον ὁ βασιλεὺς μεταχαλεσάμενος, ὃν με- 

τέπειτα χαὶ πατριάρχην ᾿Αλεξανδρείας προεχειρίσατο, ἤρετο περὶ 

2 αλμ. οη΄, 12. -- 11 προσῆγεν Α, προσῆπτεν ΒΙν. --α 12 τὴν ἐν χ. μὴ δέ- 

χοιτο ὨΓ. -᾿ 158)16 προβάλοιτο Β". 

ἴκε. 
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“ ᾺἉ ΨἊ - ,Ὶ “ 4 ’ ’ 

τούτων χαὶ συνῳδὰ τῷ Σεργίῳω χαὶ τοῦτον εὕρηχε λέγοντα. Τού- 
Ύ [᾿ ων δ ΤῈ , ΨΥ Ν 9 , . » ᾿ τοις οὖν ὁμοδοξεῖν χαὶ ὁ εἰρημένος εἴρηχεν ᾿Αϑανάσιος, ἐπεὶ μὴ 

Ὕ Ὰ 9 ’ 6 , μέ Ἷ ο 93 , 

εὑρε τοὺς ἄνδρας ἐχείνους ἑτερογνώμονας: ἤδει γάρ, ὡς, εἰ μία 

λέγοιτο ϑέλησις χαὶ μία ἐνέργεια, ἕπεται πάντως χαὶ τὸ μίαν 

φύσιν ἐπὶ τοῦ σωτῆρος δοξάζεσϑαι. Ταύτης τῆς δόξης χαὶ ὁ βα- 

σιλεὺς Ἡράχλειος γίνεται, τοῖς λόγοις ὑποσυρεὶς τῶν μισϑωτῶν, 

ἀλλ᾽ οὐ ποιμένων ἐχείνων, οἱ πρὸς νομὰς ὀλεϑρίους χαὶ πόας δη- 

λητηρίους χαὶ ϑανασίμους ἐξῆγον τὰ ποίμνια χαὶ ἀνατροπὴν ἐπό- 

τιζον ϑολεράν. ᾿Εντεῦϑεν τὴν ἐχ βασιλέως προσειληφότες ῥοπὴν 

χαὶ μετ᾽ ἐξουσίας ποιούμενοι τῆς οἰχείας χαχοδοξίας τὸ χήρυγμα, 

πᾶσαν τὴν οἰχουμένην, εἰ δύναιντο, τῶν οἰχείων ἀρχύων ἐντὸς 

ζωγρεῖν ἐβιάζοντο. 

10. ᾿Αλλ οὐχ ἠρέμησεν ὁ ποιμὴν ὁ χαλός, ὃ τοῦ πρώτου 

ποιμένός χαὶ ἀρχιποίμενος μύστης χαὶ μιμητής" οὐδ᾽ εἰ τὸ οἰχεῖον 

ὀρϑοτομοῖτο ποίμνιον χαὶ τὸν λόγον τῆς ἀληϑείας ἀνόϑευτον ἐχδι- 

δάσχοιτο ἀρχετὸν ἥγητο ἑαυτῷ, χαὶ κηρύττειν οὐχ ἤϑελεν ὑπερό- 

ρια, ἀλλὰ μίαν εἰδὼς τὴν ἀποστολιχὴν ἐχχλησίαν χαὶ μίαν ποίμνην 

τοὺς πεπιστευχότας Χριστῷ, χἂν τοῖς τόποις διήρηνται, ὑπ᾽ ἐχείνῳ 
’ φ Ἁ μὴ 4 , 2 

ποιμαινομένουςξ, ὡς ἀρχιποίμενι, χαὶ ὅποι ἂν ὑπὸ λύχων τὰ 

πρόβατα φϑείροιντο τὴν ἀγέλην ἐλαττονεῖσϑαι τὴν τοῦ Χρι- 

στοῦ, ϑερμότατα διανίσταται χαὶ τοῖς ϑηρσὶ τοῖς λυμαντῇρσιν 
Ρ Ἁ ἂῳ ΄ῳ ἰἐ 4 αφ ἀντιχαϑίσταται χαὶ τῇ ποιμαντιχῇ σφενδόνῃ τούτους λιϑολευστεῖ, 

τοῖς λόγοις ἀντὶ λίϑων χρησάμενος, χαὶ πλήττει τούτους καιρίως, 

ὡς ὁ Δαυὶδ τὸν Γολιὰϑ τὸν ἀλλόφυλον" ἀλλόφυλον γὰρ ἐνόμιζον 
λῚ Ἁ. “ “ -" ᾿ 3 τῳ “ 

τὸν μὴ τοῖς λόγοις τῶν σεπτῶν ἀποστόλων χαὶ τῇ παραδόσει 

τῶν πατέρων ἑπόμενον, ἀλλ᾽ ἑτέρως λαλοῦντα χαὶ παραχα- 
, ᾿ 4 .ἢ , Ύ “ » “- ᾿ [ 3 ᾿ 

ράττοντα τὴν ἀλήϑειαν. Τί οὖν ποιεῖ χαὶ πῶς τὴν χατ᾽ ἐχεί- 

νῶν ὁρμὴν αὑτοῦ διατίϑησι: Συναϑροίσας τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν ἐπι- 

σχόπους, σύνοδον συγχροτεῖ, χαὶ πρῶτον μὲν ταῖς τῶν ϑείων πα- 

τέρων δόξαις χαὶ γραφικαῖς χρησάμενος χρήσεσιν, εἶτ᾽ ἐπὶ ταύταις: 

7 ποιμαίνων Α. --- 16 ὀρϑοτομοῖ τὸ Β. --- 19 ποιμενομένους ΒΓ. --- 20 δια- 

φϑείροιντο ΒΓ. --- 24 Β.σιλ. 1, ιζ΄, 49 | ἐνόμιξον ἅπαντα Α. --- 21] γοῦν ΒΓ. -- 

80 ἐπὶ ταύϑ᾽ Β΄ οὕτω πρότερον καὶ ἐν τῷ Γ. 
κκ 
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4 “ -ως »,» 4 )Ἅ Ἁ ἰ .« 3 

ἐπιστημονιχαῖς ἀποδείξεσιν ἐλέγχει μὴ συμβαίνοντας ταῖς ἀπο- 

στολιχαῖς διδασχαλίαις, μηδὲ ταῖς τῶν σεπτῶν πατέρων, τοὺς ἕν 

ϑέλημα χαὶ μίαν ἐνέργειαν ἐπὶ τοῦ Κυρίου διδάσχοντας, ὡς μίαν 

φύσιν ἄντιχρυς ἐπ᾽ αὐτοῦ δογματίζοντας χαὶ σύγχυσιν χαὶ φύρσ!ν 

εἰσάγοντας τῶν διττῶν ἐχείνου χαὶ ἀσυγχύτων ἀφύρτων τε φύ- 
δὲ ἍΝ ’ ᾿Ὶ . ’ , , Α 

σεων. Οὕτω δὲ στηλιτεύσας τοὺς αἱρετίζοντας χαὶ ἀναϑέματι τοὺς 

αὐτὰ φρονοῦντας ὑποβαλών, γραφῇ τε δοὺς τὰ συνοδιχῶς διεγνω- 

σμένα χαὶ δεδογμένα αὐτῷ, χαὶ τῷ πάπᾳ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώ- 

μης --- Ἰωάννης ἐχεῖνος ἦν ---- πέπομφε τὴν περὶ τούτων γραφήν. 

χαὶ ἔσχεν ἐν ἅπασι χἀχεῖνον σύμψυηκρόν τε χαὶ ὁμογνώμονα. 

11. Τοιοῦτος ἦν τὴν πίστιν χαὶ τὸν ζῆλον ὁ μέγας οὗτος 
’ Α Ἁ 9 4 ’ ΔΙ ἊΝ ’ 

πατὴρ, τὴν μὲν ὀρϑός τε χαὶ ἀπάρέγχλητος, τὸν δὲ ϑερμός τε 
. Ὁ ᾿ 5" ͵ δ να -“ , ἢ Πδν τὰς εληςς Ὶ χαὶ ἀδυσώπητος, μήτε δυναστῶν ϑρασύτητα εὐλαβούμενος, μήτ 

ὀργὴν βασιλέως ὑποστελλόμενος: οὗ Θεὸς τὸ προχείμενον χαὶ πί- 

στεως ἀχρίβεια τὸ χινδυνευόμενον. Τοσοῦτον δ᾽ ἦν τὸ παρὰ πᾶσιν 

αἰδέσιμον τοῦ ἀνδρός, καὶ τοιαύτην λόγου δύναμιν περιέχειτο, ὡς 

χαὶ τὸν Ἡράχλειον αὐτὸν μαϑόντα τὰ πεπραγμένα τῷ ἀγχιϑέῳ 

τούτῳ πατρὶ χαὶ ὡς ἐστηλίτευσε μὲν χαὶ ἀνέτρεψε τὸ δόγμα τὸ 

μονοθέλητον χαὶ τοὺς τοῦτο φρονοῦντας ἀναϑέματι χατεδίχασεν, 

αἰσχυνθῆναι διά τε τὴν πρὸς τὸν ἄνδρα αἰδῶ χαὶ διὰ τὴν τῶν 

γραφέντων ἰσχύν, χαὶ μὴ ἀποστῆναι μὲν τῆς αἱρέσεως, βεβαμ- 

μένον ἤδη ταύτῃ δευσοποιά τε χαὶ δυσαπόνιπτα' οἷόν τι δὲ φάρ- 

μαχον, εἰς ϑεραπείαν τάχα τοῦ ἀϑέσμου δόγματος χεραννύς, ὃέ- 

σπισμά τι γράφει βασίλειον μήτε ἑνιαίαν ἐνέργειαν, μήτε διπλῆν 
[ἡ “- 9 - - Ἁ Α »» ν᾿» . 9 4 ’ ’ ὁμολογεῖν ἐν Χριστῷ, χαχῷ τὸ χαχὸν ἐξιώμενος" ὃ οὐχ ἐχείνῳ μόνον 

ἔδοξε χαταγέλαστον τῷ τρισμάχαρι, ἀλλὰ χαὶ αὐτοῖς τοῖς τὰ Σευήρου 

φρονοῦσι χαὶ ἀντιδιατιϑεμένοις πρὸς τὸ ὀρϑόδοξον. Οὐ τοῖς μίαν δὲ ϑέ- 

λησιν εἰσάγουσιν ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ χαὶ μίαν ἐνέργειαν προφανῶς ἦναν- 

τίωτο, τὸν λόγον ὀρϑοτομῶν χαὶ χρατύνων τὸ εὐσεβές, ἀλλὰ καὶ τοῖς 

ἄλλοις ἅπασιν, οἱ ποσῶς πρὸς τὸ ὀρϑοδοξοῦν ἀντέβαινον, συνεπλέχετο" 

ὡς γάρ τις πέλεχυς δίστομος τὰς τῶν ἑτεροδόξων συνέχοπτε φάλαγγας. 

9 ἰωάννη ΒΓ. --- 19 τῷ ἀναϑέματι ΒΙΝ. --ς 24 ἑνιαῖαν ΒΙ].. --- 25 ἐξ ἰώμενος 

ΒΓ. -- 80 ἀνταίβαινον Α. 
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12. Καὶ οὐ περὶ ταῦτα μόνον ἠσχόλητο, ἀλλὰ καὶ ἄσματα 

συνετίϑει χαὶ τῇ ἐχχλησίᾳ παρέδωχεν εἰς ὕμνον τοῦ χρείττονος" 

ἅπερ οἷα μὲν τὸν νοῦν χαὶ τὴν φράσιν εἰσίν, οἷα δὲ τὸν φϑόγγον 

χαὶ τὴν ἁρμονίαν χαὶ τὸν ῥυϑμὸν χαὶ τὸ μέλος τὸ ἐχ τούτων 

συντιϑέμενον ἢ χιρνώμενον, ὁ τούτοις ἐντευξόμενος χαὶ ἀδομένοις 

τὰς ἀχοὰς ὑποϑεὶς εἴσεται χαὶ ϑαυμάσεται. Καὶ οὐδὲ μέχρι τού- 
“᾿ « “« ’ » ἢ » 9 3 τῶν ἔστη τῷ σοφῷ τούτῳ χαὶ ϑεοφόρῳ πατρὶ τὸ φιλόπονον, ἀλλὰ 

χαὶ συγγράμματα τῇ τῶν ὀρϑοδόξων ἐχχλησίᾳ χαταλέλοιπε, ψυχιχὴν 
3 ὠφέλειαν περιποιοῦντα τοῖς ἐπιοῦσι ταῦτα προσεχτιχώτερον᾽ οἷον 

χαὶ τὸ περὶ τῆς Αἰγυπτίας Μαρίας τῆς ὁσίας χαὶ σεβασμίας γυ- 

ναιχὺς ἐχείνης ὑπάρχε! διήγημα, δι᾽ οὗ παραχαλεῖ πρὸς μετά- 

νοιαν χαὶ τοὺς ἡμαρτηχότὰς ἀσύγγνωστα, ὑπόδειγμα παρατιϑεὶς 

τὴν ἀοίδιμον ἐχείνην τοῖς πταίουσι καὶ ὡς ἐν πλάσματι διηγή- 

σεως δειχνὺς αὐτοῖς τῆς μετανοίας τὴν δύναμιν χαὶ τοῦ Θεοῦ τὸ 

συμπαϑὲς χαὶ φιλάνϑρωπον᾽ οὗ δῆτα λόγου τ' ἄν τις πρῶτον 

ϑαυμάσαιτο: τὴν συνϑήχην τὸ χάλλος: τὸ δίαρμα; τὴν ἐν τῇ 

διηγήσει τῶν ἀσέμνων σεμνότητα: τὸν ποιχίλον τοῦ λόγου σχη- 

ματισμόν - τὸ εὐχρινές: τὴν σαφήνειαν: Δόξαις ἂν ἐνωτιζόμενος, 

ἀχροατά, τὴν διήγησιν οὐχ ἀχροᾶσϑαι τῶν γεγονότων, ἀλλ᾽ ὁρᾶν 

ἄρτι ταῦτα γινόμενα' οὕτως ἐναργῶς ὃ λόγος τὰ πραχϑέντα πα- 

ρίστησι! Τοιοῦτος ἦν τὸν λόγον ὁ' εὐφημούμενος χαὶ οὕτω τὴν 

γλῶτταν εἶχε χαρίτων μεστήν. 

18. Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον βιώσας χαὶ τῶν ὀρϑῶν δογμάτων 

ὑπεραγωνισάμενος, καὶ ϑεὶς τὴν φυχὴν ὑπὲρ τῆς ποίμνης τῆς 

τοῦ Χριστοῦ, χαὶ ποιμὴν ὡς ἀληϑῶς φανείς, ἀλλ’ οὐ μισϑωτός, 

ἐπεὶ μὴ τῶν λύχων ἐπιόντων φεύγειν χαὶ σῴζειν ἐβούλετο ξαυ- 

τόν, ἀλλ᾽ ἀντεπαλαμᾶτο πρὸς τούτους χαὶ ἀνδρικῶς ἀντεμάχετο, 

χαὶ ἀποσοβῶν αὐτοὺς τῇ νοουμένῃ χαλαύροπι τὸ ποίμνιον ἔσῳζε 

χαὶ συνετήρει τῷ ἀρχιποίμενι, χαὶ πρὸς γῆρας πῖον χατηντηχὼς 

ἀνεπαύσατο (χατὰ γὰρ τὴν γνώμην τὴν σολομώντειον “ϑάνατος 

8 χαταλοίπει Β' οὕτω πρότερον χαὶ ἐν τῷ Γ΄ χαταλελοίπει Α. --- 9 περὶ ποι- 

οὗντα Β. --- 18 ἀοίδημον Β. -- 18 σχιματισμὸν Τ᾿. --- 26 μισϑωτὸ:}] Ἰωάν. ι΄, 

12, 18. --- 28 χαλάβροπι ΑΒΓ. --- 80 σολομόντειον Α. 

10 

15 

2ὅ 

90 



10 

-- 10 -- 

ἀνδρὶ ἀνάπαυσις ", καὶ μᾶλλόν γε τῷ τοσούτους ἀναδεδεγμένῳ κό- 

ποὺς χαὶ ἰὸρῶτας οὕτω βαρεῖς, τοὺς μὲν ἵνα ταπεινώσῃ. τὴν σάρχα 

χαὶ ὑποτάξῃ ταύτην τῷ πνεύματι, τοὺς δ᾽ ἵνα τηρήσῃ τὴν πίστιν 

ἀνόϑευτον καὶ τὴν τῶν ϑείων πατέρων παράδοσιν ἀπαράτρωτον). 

χαὶ τὴν χάτω λιπὼν “Ἱερουσαλὴμ μετέβη πρὸς τὴν ἄνω, τὴν τῶν 

πρωτοτόχων μητρόπολιν, ἣν πατοῦσι πόδες πραέων, τῶν ἐπεγνω- 

χότων γνησίως τε χαὶ ὀρϑῶς τὸν Θεὸν καὶ πατέρα χαὶ τὸν μονο- 

γενῆ αὐτοῦ Λόγον χαὶ ὁμοούσιον χαὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὴν 

μαχαρίαν τριάδα χαὶ συμφυῇ χαὶ ὁμότιμον: ἢ πρέπει πᾶσα δόξα, 

τιμὴ χαὶ προσχύνησις, νῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. ᾽Α μὴν. 

1 Ἰὼβ γί, 28. 6 ἣν πατ. πόδες πραέων] ᾿Ησαΐου χς΄, θ. 

Ι 

' 
' 



ΝΠ. 

ΤΟΥ ἘΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑ͂ΤΡΟΣ ἩΜΩ͂Ν 

ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ͂ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ͂ ΙΕΡΟΣΟΔΥ͂ΜΩΝ 

, 9 Ἁ φ! ’ 

λόγος εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα. 

(Οοἀ. 228 τηοπϑϑβίουϊ! Διονυσίου ἴῃ πιοπία Αἴδο, ἔ, ρλα΄-ρυγ.)". 

᾿ 9 Ἁ 

1. Πάλιν φῶς προερχόμενον, χαὶ πάλιν ἐγὼ φωτιζόμενος" 
“παλ 9 Α 9 »» Ἂ Α ἀλι 2ς Α ῥὴ- ΤΥ δ᾽ Ὡς παλ ᾿ πάλιν αὐγὴ αὐγάζουσα. χαὶ πάλιν ἐγὼ αὐγαζόμενος" πάλιν φαι- 

δρότης φαιδρύνουσα, χα! πάλιν ἐγὼ αιδρυνόμενος, Πάντα φωτεινὰ 

καὶ ὑπέρλαμπρα, πάντα διαυγῇ χαὶ ἀστράπτοντα χαὶ τὴν τῆς ἡμέ- 

ρας βοῶντα φαιδρότητα. Οὐρανῶν αἱ δυνάμεις εὐφραίνονται χαὶ 

Ἢ γῆ τοῖς οὐρανίοις συναγάλλεται" τὸν ἐμὸν φωτισμὸν ἐορτάζοντα 

τὰ ὄρη σχιρτάτωσὰν χαὶ τὰ τῶν χριῶν μεγάλα μιμείσϑω πηδή- 

ματα’ οἱ βουνοὶ διαλλέσϑωσαν χαὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων ἐχτελείτωσαν 
οι ’ , ΙΝ κ᾽ ᾿: κ᾽ ’ 

ἅλματα' φευγέτω ϑαλάττια ὕδατα, τὰ τὴν εὐρύχωρον χαὶ ὕαλατ- 

τίαν ἁμαρτία) ἡμῖν ὑπογράφοντα. Ὃ ᾿Ιορδάνης τρεχέτω δρόμον 
9 } δι᾽ ἐμὲ τὸν ὀπίσϑιον- ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ χαλῶς εἰς τὰ ὀπίσω στρε- 

μῚ ψ] 
, 4 Ύ ’ ’ 4 “ “ ν᾿ δα 

ομενος χαὶ αὐϑις παιδίον γινόμενος διὰ τῆς πνευματ'ιχῇς χα' υδα- 

ΤΌΣ, Π. Λάμπρου, ζχτάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοϑήχαις τοῦ ᾿Αγίου ρους ἐλλη- 

νιχῶν χωδίχων. Τόμος πρῶτος, σ..8706. Ὃ 228-ος χῶδιξ τῆς μονῆς τοῦ Διονυσίου 

ἐγράφη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1420 χαὶ 1421. Ὁ αὐτὸς λόγος τοῦ ἀγίου Σωφρονίου εὐρίσκεται καὶ 

μεταξὺ τῶν φύλλων 104 -1(8 τοῦ 1ὅ8-ο" τῆς αὐτῆς μονῆς χώδιχος, ὃς ἐγράφη ὑπό 

τινος Δανιὴλ τῇ ἐχχαιδεχάτῃ ἐχχτονταετηοίδι" τούτου δὲ τοῦ κὠδιχος, ὃν ὀνομάζω ἢ 

ἐν ταῖς ὑποσημειώσεσι, παρατίϑεμα! ἐνταῦϑα τὰς μέχρι τοῦ 7-οὐ κεφαλαίου συλλεγείσας 

διαφορότητας. “Ἕτερον ἀντίγραφον τοῦ εἰς τὸ βάπτισμα λόγου τοῦ Σωφρονίου ὅρα παρὰ 

τῷ Φαβριχίῳ, ΒΙὈ]. σταοεᾶ, τ. Χ, σ. 242, 

10 
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τώδους ἀναγεννήσεως, χαὶ οὕτως ὡς παιδίον ἀρτιγενὲς καὶ ἀπό- 

νηρον χαὶ χαχίας πάσης ἐλεύϑερον εἰς βασιλείαν οὐρανῶν ἀναγό- 

μενος. Διὰ τοῦτο χαρὰ τοῖς οὐρανίοις ἐφήπλωται δι᾽ ἐμὲ τὸν ἀπὸ 

γῆς εἰς οὐρανοὺς ἀνυψούμενον" διὰ τοῦτο ϑυμηδίας τερπνῆς ἀγαλ- 

λίασις τοῖς ἐπιγείοις ἐγχεχράτηται σήμερον, ὅτι τῆς ἐμῆς ὁρᾷ 

σωτηρίας τὴν γέννησιν, ὅτι τῆς ἐμῆς δαδουχίας δέρχει τὴν ἔλ- 

λαμψιν, ὅτι τῆς ἐμῆς δουλείας ὁρᾷ τὴν ἀπόϑεσιν, ὅτι τῆς ἐμῆς 

ἐλευϑερίας ὁρᾷ τὴν προέλευσιν, ὅτι τῆς ἐμῆς ῥυπαρίας ὁρᾷ τὴν 

ἀπόνινιν, ὅτι τῆς ἐμῆς χαϑαρότητος νοεῖ τὴν λαμπρότητα, ὅτι 

τῆς ἐμῆς υἱοϑεσίας βλέπει τὴν γέννησιν, μᾶλλον δὲ ϑαυμαστὴν 

ἀναγέννησιν ---- οὕτω γὰρ εἰπεῖν εὐπρεπέστατου---, οὐχ ἐχ ϑελύ,- 

ματος σαρχὸς ἀναϑρώσχουσαν, οὐδὲ ἐχ ϑελήματος ἀνδρὸς ἀναβλύ- 

ζουσαν, ἀλλ᾽ ἐχ ϑελήματος Θεοῦ ἀνατέλλουσαν. ᾿Εχεῖνα τῆς χάτω 

γεννήσεως, ταῦτα τῆς ἄνω χυήσεως" ἐχεῖνα τοῦ πρώτου ᾿Αδὰμ 

τὰ χαρίσματα, ἅπερ αὑτοῦ τοῖς τέχνοις, ἡμῖν, προεξένησε, Θεῷ 

γεγονὼς ἀνυπήχοος χαὶ παραβὰς αὐτοῦ τὸ διάταγμα. Ταῦτα τοῦ 

δευτέρου ᾿Αδὰμ τὰ δωρήματα, ἅπερ ἡμῖν τοῖς αὑτοῦ φοιτηταῖς ἐδω- 

ρήσατο, Θεῷ γεγονὼς τῷ τεχόντι ὑπήχοος χαὶ φυλάξας αὐτοῦ 

τὴν ἐντολὴν ἀπαράτρωτον, ὡς χατ᾽ ἐμὲ γεγονὼς ἄνθρωπος χαὶ 

μέχρι σταυροῦ χαὶ ϑανάτου τὴν ὑπαχοὴν ἐνδειξάμενος" “Ἥἐντολὴν 

γὰρ ἔλαβον", φησί, “παρὰ τοῦ πατρὸς μοῦ τί εἴπω χαὶ τί λα- 

λήσω, χαὶ ἐγὼ τὴν ἐντολὴν τοῦ πατρός μοῦ ἐφύλαξα". Οὐχ ἀπα- 

«-“ἢ ταῦτα λέγειν δ'᾽ ἐμὲ χαὶ φϑέγγεσϑαι, ἐπειδὴ γενέσϑαι χατ᾽ 

ω). “γ1 

ῷ 

μὲ χατηξίωσε, σάρχα προσλαβὼν ὁ ἀσώματος ἐχ παρϑένου βλα- 
" 

στήσασαν αἵματος καὶ ψυχὴν νοερὰν χαὶ ἀόρατον χαὶ ψυχαῖς ταῖς 

ἡμετέραις ὁμόφυλον ταῦτα γὰρ καὶ πᾶς πέφυχεν ἄνθρωπος ἐξ 

᾿Αδὰμ φυσιχῶς χαταγόμενος καὶ σῴζων πρὸς αὐτὸν τὴν συγγένειαν 
[᾿ Α ΡᾺΆ λ κε ΄ ο , 6 ἷ “ - Α 

ὡς συμφυὴς υἱὸς χα! ἀπόγονος. Ταῦτα χαὶ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ χαὶ 

᾿Θεὸς ὁ τούτων χτίστης γεγένηται, σῶσα! βουληϑεὶς τὸ ἀνθρώπινον 

φύραμα, ὡς ἔργον ἰδιχὸν χαὶ πλαστούργημα τοῦ τεχόντος Θεοῦ, 

συνϑελήσαντος χαὶ τοῦ συγγενοῦς εὐδοχήσαντος πνεύματος" μία γὰρ 

2 ἀναγόμενον Δ. --Ἃ δέρχει Α, βλέπει Β. - 11 δωρήματα ΒΒ, ῥήματα Α. -- 

21 ᾿Ιωάνν. ιβ΄, 49. ιε΄, 10} παρὰ Δ, ἀπὸ Β. ---- 37 τὸ φυσικῶς ἔλαβον ἐχ τοῦ Β. 



--. 103.--- 

᾿ τῆς μαχαρίας τριάδος Ἢ βούλησις, ἐπειδὴ χαὶ μία αὐτῆς οὐσία 

καὶ ϑεύότης πεπίστευτα!. Διὰ ταῦτα φῶς πρὸς τὸν λύχνον πορεύε- 

ται, τὸν ἐμὸν φωτισμὸν οἰχειούμενος καὶ ποιῆσαι τὸν λύχνον οὗ- 

πὲρ ἦν φωτεινότερον" χαὶ ὁ Λόγος πρὸς τὴν φωνὴν παραγίνεται, 
“ 

ν τὸν ἀλογωϑέντα με ταῖς σαρχιχαῖς ἐπιϑυμίαις χαὶ πάϑεσι λογῶ- 

σα’ τε χαὶ σοφῶσαι βουλόμενος" χαὶ ὁ δεσπότης πρὸς τὸν δοῦλον 

κατέρχεται, τὸν δοῦλον ἐμὲ ἐλευϑεροῦν ἐφιέμενος" χαὶ τῷ στρα- 

τιώτῃ ὁ βασιλεὺς ὑποχλίνετα!, εἰς βασιλείαν ἐμὲ προαγόμενος, 
’ 9 , 2 Δ ᾿ ὌΝ, , ν μ , 

καὶ ταύτην οὐράνιον, ἐπειδὴ χαὶ αὐτός ἐστι βασιλεὺς ἐπουράνιος" 

τὸν δρόμον, τὸν Πρόδρομον, ἐνδείχνυται ὁ πανταχοῦ παρὼν ὡς 

Θεὸς ἀπερίγραπτος, χαὶ στείλας αὐτοῦ προτρέχειν τὸν Πρόδρομον, 

καὶ βοᾶν αὐτοῦ τὴν σωτήριον ἄφιξιν, χαὶ χηρύττειν αὐτοῦ τὴν 

ϑεουργὸν ϑεοφάνειαν᾽ ϑεοῖ γὰρ ἐμὲ τὸν σαρχιχὸν ἐμφαινόμενος 

καὶ Θεῷ προσοιχειοῖ τῷ γεννήτορι τὸν πάλαι Θεοῦ φυγάδα γενό- 

μενον χαὶ δραπέτην μέχρις αὐτοῦ χρηματίσαντα. 

Ο, ᾿Αλλὰ χαὶ πρὸς τὸν Ἰορδάνην καὶ Ἰορδάνου τὰ νάματα 
αν «ῳ φ Ἁ ᾿ αὖ» 4 ᾿ 4 . 2 τῆς ζωῆῇς ἣ πηγὴ χαὶ τῆς ἀϑανασίας πρόεισιν, οὐχ ἁλμυρὸν ἐπι- 

χλύζουσα, οὐδὲ φϑαρτιχὸν ἐπιρρέουσα,. . ἀλλὰ ζωοποιὸν πελαγίζουσα 

χαὶ φωτοειδὲς ἐξαστράπτουσα' ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὸν βαπτιστὴν αὖ- 

τὸν χαὶ βαπτίζοντα μόνον τοῖς ὕδασιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι 

γίνεται χαὶ βαπτισϑῆναι ζητεῖ, χαὶ τὴν χάϑαρσιν σχήπτεται ὃ 

πάντων χαϑαίρων τὰ πταίσματα χαὶ πάντα ῥύπον ψυχιχὸν ἀπορ- 

ρύπτων τῷ πνεύματι, τὴν ἐμὴν μνηστευόμενος χάϑαρσιν χαὶ τὴν 

ἐμὴν τεχνιτεύων λαμπρότητα. Διὰ τοῦτο ἢ φωνὴ μὲν βοᾷ, χατα- 

χτυπεῖ δὲ μεγάλως τὴν ἔρημον χαὶ ἐχφοβεῖ τὸν Ἰορδάνην τῷ “Ξ πε γος, τὴ νη ἘΡῚΡ τ, ον οι, 
, Ψ' δε ες ἢ ἄν ᾿ ς .ιῳ΄ῦκὕον ν" Π 9 [ - Δ 

φϑέγματι “ἑτοιμάσατε τὰς ὁὸοὺς Κυρίο"" εὐϑείας ποιεῖτε τὰς 

τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν". ὁ γὰρ Θεὸς ἦν αὐτοῦ χαὶ πλάστης 

χαὶ κύριος ὃ πρὸς αὐτὸν σαρχιχῶς ἀφιχνούμενος χαὶ σαρχιχὸν λαμ- 

βάνειν ὀρεγόμενος βάπτισμα: τοῦτο γὰρ χαὶ πάσης διχαιοσύνης 

ηάσαι Θεοῦ τὸ πλήρωμα᾽ τίς γὰρ στόμα φέρων ἀνθρώπινον: ὁ φι 
ὲ 

διχαιοσύνην δυνάμενος, ἥτις χαὶ πᾶσαν βαϑυτάτην τοῖς πταίσμασι 

17 οὐκ ΑΒ. -- - 24 τεχν τεύων Β. -- 2ὅ χαταχτυποῖ Β. --ὀ 26 Ματῦ, γ΄, 8. 

λΙάρχ. α΄, 8. Λουχ. γ΄, 4. 
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φάρυγγα τῆς ϑείας ποιεῖ πληροῦσϑαι πληρώσεως, καὶ πᾶν ὄρος 

τυραννικὸν χαὶ ὑπερήφανον, τὴν κατὰ Θεὸν νοσοῦν τυρανν!χὴν 

τραχηλίασιν, ταπεινὸν ἀποδείχνυσι χαὶ χϑαμαλὸν ἀπεργάζεται, καὶ 
Ἃ Ὰ 9 αὖ - “- ᾧ Ἁ Α “ ὡ Ἁ -ς ξ τὰ σχολιὰ εὐϑῇ δημιουργεῖ χαὶ ὀρϑότατα, καὶ τὰ τραχέα χαὶ ὃυ 

σχερῇ καὶ δυσπόρευτα πρὸς λείας ὁδοὺς μετατίϑησι χαὶ πρὸς εὐὖ- 
Π μή 4 ἊΨ , ’ 

πορεύτους πορείας μεϑίστησιν-: ἔχέι γὰρ ἰσορροποῦντα τὸ ϑέλειν, 

τὸ δύνασϑαι., χαὶ σύνδρομον τῇ βουλήσει φέρει τὴν δύναμιν. Ταύ- 

τῆς ὁ βαπτιστὴς δεδιὼς τὴν ἐμφάνειαν, χαὶ μάλα γενιχῶς ὑπο- 

τρέλων τὴν ἄφιξιν, ὀχνηρότερος γίνεται πρὸς τὴν τῶν αὐτῷ χε- 

λευομένων ἐγχείρησιν, χηρύττων τὸ δι᾽ ὕδατος βάπτισμα, ὅπε μ χει η πιντρ δῇ μα, ὃ 
Ύ “- ’ ’ ᾿᾽ἣἊ» Ν Ύ ᾿ ν αοιξς Ἵν τοῦ σωτηρίου βαπτίσματος πρόδρομον" ἢ μόνον γὰρ ἐνῆγεν 
»} , , ἘΞ 4 ἢ 4 -ω͵» ᾿ εἰς μετάνοιαν τὸν προχαϑαρτιχῶς αὐτὸ βαπτισάμενον. ᾿Αναδύεται καὶ 

ἀναβάλλεται καὶ δειλιῶν προφανῶς ὑποστέλλεται χαὶ μεγάλῃ βοᾷ 

τῇ φωνῇ, Χριστὸν ὀρϑθαλμοῖς θεασάμενος, τῆς ϑείας δικαιοσύνης 
δὴν Ῥ- . ν Σ “Ψ Φ Ἁ « ΜΕΥ αι ᾿ Ἁ δ ἐμᾷ τὸν τέχτονα᾽ “Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισϑῆναι καὶ σὺ ἔρχῃ 
Ὰ ΩΝ ὃ ᾿ ΓΕ ΤᾺ “-» “ν ἣ «- ΄ “- »9 ᾿ .Ὶ ἐρᾷ πρός με"; Καὶ οὐ ψεύδεται τοῦτο φοϑεγγόμενος" ἥττηται γὰρ τῇ 

τοῦ Θεοῦ διχαιοσύνῃ τὰ σύμπαντα χαὶ ἀσυγχρίτως χεῖται χατώ- 

τερα τῆς ἀχροτάτης αὐτοῦ χαϑαρότητος. “Καὶ πῶς βαπτίζεις, ὦ 

βαπτιστά, αὐτὸς βαπτισθῆναι δεόμενος . χαὶ πῶς χαϑαίρεις τοὺς ῥυ- 

παροὺς ἀμάρτήμασι, χρήζων αὐτὸς τοῦ χαϑαίροντος, διὰ τοῦτο 
ἣ »,, 3) “ εξ Ν ἧς τ “Ὁ, Σὰ ὲ Ν τς κ δέ", φησί, “πόρρω τυγχάνων ϑεῖχῇς τελειότητος χαὶ ἀνθρωπίνων 

μολυσμῶν οὐχ ἀμέτοχος; οὐδεὶς γὰρ χαϑαρὸς ἀπὸ ῥύπου, οὐδ᾽ ἂν 
Ἁ με Α μίαν ἡμέραν μόνον βιώσειε, χαὶ οὐδεὶς ἀγνὴν τὴν καρδίαν ἔχειν 

’ 4 “.ἣ ; 37 (67 λ 4 , 6 ΄“. χαυχήσοιτο, φύσιν χοϊχὴν χληρωσάμενος ᾽".--- Ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς 

τοὺς ἐμοῦ πλεῖον ῥυπῶντας τῷ ὕδατι, μιχρὰν ὑμῖν τῇ μετανοίχ 

παρεχόμενος ἔχπλυσιν χαὶ προχαϑαίρων ὥσπερ ὑμᾶς τῆς ἀπείρου 

τε χαὶ δυσεχπλύτοῦ ῥυπάνσεως, μέσος ὃξ ἔστηχεν, ὃν ὑμεῖς οὐ 

γνώσχετε, ὅστις ὑμᾶς πυρὶ βαπτίσει χαὶ πνεύματι, χαταφρύγων 

ὑμῶν πᾶσαν ἁμαρτημάτων τὴν ἅλωνα χαὶ ἐχφυσῶν πάντα τῆς 

ὑμῶν πλημμελείας τὰ ἄχυρα’ οὗ τὸ πτύον χειρὶ τῇ ϑείᾳ βαστά- 

ὅ λίας Α. --τ 6 τῷ Β. --- 14 ϑείας Α, ϑεοῦ Β. ---1ὅ Ματν. γ΄, 14. -- 21 ὃὲ] 

1ὰ9 ΑΒ || τὸ φησὶ ἐλλείπει τῷ Β, --- 22 οὐδεὶς καϑαρὸς ἀπὸ ῥύπου) Ἰὼβ ιδ΄, 4. -- 

94 ἐγὼ μὲν βαπτίζω χε] Ιωᾶν. α΄, 20-27, Ματὺ, γ΄, 11-12. Δουχ. γ᾽, 16, 17. 
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ζεται χαὶ ὅλην αὐτοῦ διαχαϑαίρει τὴν ἅλωνα, χαὶ ᾧ τὸν μὲν σῖ- 

τον αὐτὸς τὸν χαϑαρὸν αὐτῷ προσφερόμενον χαὶ ζιζανίων ὄντα 

χαχίστων ἐλεύϑερον εἰς ἀποϑήχην τιϑεῖ τὴν οὐράνιον, ὅπου σῆς 
ΑΝ 2 ͵ - ΓΝ λ ᾿ δι. 9 ἰ Σ [9 Ἁ ϑ [ οὐχ ἐχφαίνεται χαὶ ὅπου λῃστὴς οὐχ εἰσέρχεται, ὃ μὲν φϑείρων 

“« ’ 4, ΔΝ ’ “ Ἁ 4 δ᾿ χαχῶς τὸ ἀπόρρητον, ὃ ὃὲ χλέπτων χαλεπῶς τὸ ϑησαύρισμα" τὸ 

ὁΣ ἄχυρον ἀσβέστῳ πυρὶ καταχαύσειεν, ὡς ἀποϑηχῶν οὐρανίων 
. -» Ψ ὯΔ - Ν ; ρ ! “» . 5 οὐχ ἄξιον. Ἔχει δὲ τῆς διχαιοσύνης ὁ πρύτανις χαὶ τὴν ἀξίνην 

τῷ πτύῳ συνόμιλον καὶ τῇ ῥίζῃ τῶν δένδρων ἀχόλουϑον, πᾶν 

δένδρον μὴ χαρποφοροῦν χαρπὸν τὸν ϑεάρεστον ἀχαμάτως ἐχχό- 

πτουσαν (Θεοῦ γὰρ τοῦτο διχαιοσύνῃ ψηφίζεται) χαὶ ἀσβέστῳ πυρὶ 

παραπέμπουσαν, ἐν ᾧ τὸ ἄχυρον χαίεται, ἀχοιμήτῳ φλογὶ βυϑι- 

ζόμενον. Μετανοίας οὖν χαρπὸν εὐϑύνω τὸν ἄξιον, τοὺς μετανοίᾳ 
-ὠ ἣ ν ᾿ Ν δ -“ 25 ἐς λ , δεχομένους τὸ βάπτισμα, χαὶ μὴ ταῖς ἐξ “Αβραὰμ χελεύω προ- 

σβολαῖς ἐναβρύνεσϑαι, ἀλλὰ πίστει καὶ ἔργοις τοῖς ᾿Αβραὰμ, χαλ- 

λωπίζεσϑαι. τοὺς γὰρ τοῦτο δρᾶν οὐχ ἐϑέλοντας, ἐχιὸνῶν χαλῶ 
- ᾿ ’ ᾿Ξ , 9 ς Δ] “ .«“ 

» νιᾶν ν : ὶ ΠῚ διχαίως γεννήματα χαὶ οὐ πατριάρχου ᾿Αβραὰμ βλαστήματα. Τοῦτο 
-Ψλ Ἁ « “ ᾽ δ᾿ δε {ν Α Φ ὃέ φημι χαὶ ἁληϑῶς ἀποφαίνομαι, ὅτι δύνατα! ὁ Θεὸς ὁ παντο- 

δύναμος καὶ ἐχ λίϑων ἀχάρπων τῆς ἐδνιχῇῆς ἀγνοίας ἐγεῖρα! τέχνα 
, εν ἐς εἶ 9 - ᾿ 3 9 9 θῶ 

φανότατα, ᾿Αβραμιαίαις ἀρεταῖς χαλλυνόμενα χαὶ εἰχότως αὐτῷ 

τῷ ᾿Αβῇραὰμ διὰ τῆς αὐτῆς οἰχειούμενα πίστεως, ἅπερ ἐξ ἀγριε- 

λαίου παλὰ!οῦ πάλαι φυόμενα χαὶ νεχρότητα λίϑων τῇ ἀχαρπίᾳ 

μἱμούμενα εἰς χαλλιελαίου φύσιν μετάγεται, μεταχεντριζόμενά τε 

χαὶ μεταλλευόμενα χαὶ ἄμειψιν τὴν χαλὴν ὑπομένοντα, χαὶ χαρπο- 

φοροῦντα τῷ Θεῷ τῷ τὸν μεταχεντρισμὸν αὐτῷ ἐνεργήσαντι χαὶ 
Α 9 “« , 9 , Ἁ 3 “5 Ἁ χαρπὸν αὐτῷ ϑυμηρέστατον, οὐ τὸν παλαιὸν χαὶ πιχρότατον, ἀλλὰ 

“ἣν ξρν ν “5 “οὶ . ἦν “σαὶ ω “ἡσγσρν)" ͵ . ᾿ . τὸν νέον ἀληϑῶς καὶ χαϊνὸν χαὶ γλυχύτατον᾽ πίστιν φημὶ τὴν 

᾿Αβραὰμ χαὶ ἀμώμητον, ἧς Ἰουδαῖος ὁ νῦν ἀπωλίσϑησε, χαὶ πρά- 
Ψ Φ 

ξεις πατριαρχιχὰς χαὶ προαίρεσιν, ὧν ὁ σαρχιχὸς Ἰσραὴλ ἀποπέ- 

πτωχξ᾿ τὰ γὰρ ἀρχαῖα χαὶ παλαιὰ νυνὶ παρελεύσεται, χαὶ τὰ 

9 πᾶν δένδρον χέ] δατῦ, γ΄, 10. ζ΄, 19. - 1319 ΔΙατὺ. γ΄, 9. Λουχ. γ΄, 8. -- 

16 οὐκ ᾿Αϑβραὰμ τοῦ πατριέώρχου Β. -- 19 φανωτατα Α. --- 22 Ρωρῳ. ια΄, 24 Ἐ} 

μετακεντριζόμενα Β, μακαριζόμενα Ἀ. -- 24|36 Ῥωμ. ζ΄, ὅ-6. -- 27 ἀπολίσϑησε 

Α.--- 29 Κορινῦ, 2, ε΄, 17. 
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πάντα Θεοῦ χαινὰ γίνεται χάριτι Χριστοῦ τοῦ τοῖς παλαιοῖς ἐπι- 

λάμψαντος χαὶ δρῶντος αὐτῶν δυνάμει ϑείᾳ τὴν ἐγχαίνισιν, τὴν 

μὴ χλινομένην ποτὲ πρὸς παλαίωσιν, χαὶ φϑορὰν παντελῶς οὐ 

γνώσχουσαν, χαὶ ἀφανισμὸν ἰδεῖν οὐχ ἐθέλουσαν. διὰ τοῦτο γὰρ 

χαὶ νόμος ὃ Μίωσαϊχὸς πεπαλαίωται χαὶ Χριστὸν ἡμῖν ἀνατέταλχεν 

ὃ πάσης χαινιστὴς τῆς ἐξ ᾿Αδὰμ παλαιότητος χαὶ πάντα νεουργῖ, 

χαὶ νεότευχτα σοφίᾳ χαὶ σϑένει ϑεϊχῷ προβαλλόμενος ἢ 

8. Καὶ ταῦτα μὲν Ἰωάννης βοάτω τὰ ῥήματα τοῖς αὐτὸν 

ἐρωτᾶν δολερώτατα ϑέλουσιν, μᾶλλον δὲ ἰουδαϊχώτατα χαὶ χαχοῦρ- 

γότατα σπεύδουσι: “Τί οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐχ εἴ ὁ Χριστός, 

οὐδὲ Ἠλίας, οὐδὲ ὁ προφήτης"; Χριστὸς μὲν γὰρ αὐτὸς οὐχ ἐτύγ- 

χανεν, ἀλλὰ Χριστοῦ προελήλυϑε πρόδρομος, χατασχευάζειν πεμ- 

φϑεὶς λαὸν περιούσιον, χαλῶν ἔργων ζηλωτὴν χαὶ ἀξίων δηλονότι 

τῆς χάριτος" χαὶ Ἠλίας οὐχ ἣν ὃ Καρμήλιος, ἀλλ᾽ Ἠλιοὺ προε- 

λυλύϑει τῷ πνεύματι χαὶ ἄσχησιν Ἠλιοὺ φορῶν χαὶ ἐνδύματα 

χαὶ ἔρημον οἰχῶν, ἐξ ἧς Ἠλιοὺ ἐνεργείαις ἀγγελιχαῖς ἁρπάζεται 

χαὶ ὡς εἰς οὐρανὸν (οὐ γὰρ εἰς οὐρανὸν) ἀναφέρεται" ἀλλ᾽ οὔτε 

“ὁ προφήτης". Ἰωάννης προώριστο ὁ τοῖς ἐπιγείοις εἰς σω- 

τηρίαν ἐλϑεῖν προσδοχώμενος: Χριστὸν γὰρ Ἡμῖν χατεμήνυεν 

ὁ προφήτης μετὰ τοῦ ἄρϑρου λεγόμενος, χαὶ τοῦτο ἔχων τῆς ἐνηλ- 

λαγμένης αὐτοῦ σημασίας τὸ γνώρισμα’ προτρήτης γὰρ χαὶ ἕχαστος 

τῶν προφητῶν προσηγόρευτο, ὡς προφητιχοῦ χαρίσματος μέτοχος. 

ἀλλ᾽ οὐ μετὰ τοῦ ἄρϑρου λεγόμενος, οὔτε τὸ ἄρϑρον ἔχων τῆς 

τοιαύτης προηγούμενον χλήσεως᾽ “ὁ προφήτης" δὲ μόνος ὁ Χριστὸς 

ὠνομάζετο, ὁ τὴν πατριχὴν βουλὴν προσφϑεγγόμενος, ὡς Θεοῦ 

βουλὴ χαὶ λόγος χαὶ σύμβουλος, χαὶ πᾶσι προφήταις αὐτὸς διδοὺς 

τὸ προσφϑέγγεσθϑαι, χαὶ πνεῦμα τὸ προφητιχὸν χαριζόμενος, χαὶ 

ταύτῃ τῶν ἄλλων προφητῶν διιστάμενος χαὶ τὴν πρὸς αὐτοὺς οὐ 

δεχόμενος σύμβασιν. ᾿Αλλὰ τί; Τοῦτον ὁ βαπτιστὴς ϑεασάμενος 

χαὶ χαταπλαγεὶς αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν, ἔνϑους πληρούμενος χαὶ 

πνεύματος ἔφησεν: “᾿Εγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισϑῆναι χαὶ 

2 ἐγχένισιν Β. --- θ χενιστὴς Β. -- 9 χαχουργώτατα Β. --- 10,11 Ἰωάν. α΄, 

95. -- 81 Ματὺ, γ΄, 14. 
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σὺ ἔρχῃ πρός με"; καὶ χαλῶς ὁ νόμος λέγει τῇ χάριτι: ἔχρῃζε 

γὰρ ὁ νόμος τῆς χάριτος, ἐπεὶ μηδὲν ἐλθὼν τετελείωχε, μήτε 

τὴν ἀνϑρωπείαν νόσον ἰάσατο, ἣν ἐν Παραδείσῳ πάλαι ἢ φύσις 
ιν ἰ - . ὃς Α , «“ ) Ἢ ἀνθρωπεία νενόσηχεν, ἀλλὰ παιδαγωγὸς μὲν ἄριστος γέγονε χαὶ 

χαλῶς εἰς Χριστὸν παιδαγωγήσας τοὺς τὸ βάϑος αὐτοῦ τὸ μυ- 

στιχὸν χατοπτεύσαντας χαὶ οὐ τοὺς μόνῃ τῇ ἐχλείφψει τοῦ γράμ- 

ματος τὴν πᾶσαν αὐτοῦ περιγράψαντας δύναμιν χαὶ πάντῃ αὐτοῦ 

τὸν σχοπὸν ἀγνοήσαντας χαὶ τὸ ἐν αὐτῷ χρυπτόμενον οὐ νοήσαντας 

ἴαμα. “Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισϑῆναι χαὶ σὺ ἔρχῃ 

πρός με; ἁμαρτίαν αὐτὸς οὐ πεποίηχας, οὔτε δόλον ἐχ στό- 

ματος ἔλεξας, χαὶ τί τοῦ ἐμοῦ προσδέῃ βαπτίσματος. Αὐτός με 

βαπτίζειν τοὺς ῥυπῶντας ἀπέστειλας χαὶ πῶς σε βαπτίσω τὸν ῥύπον 

μὴ ἔχοντα: πῶς σε βαπτίσω τὸν χαϑαρὸν χαὶ ἀμίαντον, αὐτὸς 

ἐγὼ τοιαύτην οὐ πλουτῶν χαϑαρότητα; πῶς σε βαπτίσω πάντας 

καϑαίροντα, αὐτὸς τῆς σῆς μᾶλλον χρήζων χαϑάρσεως: πῶς σε βα- 

ππτίσω τὸν μετανοίας οὐ χρήζοντα; βάπτισμα γάρ μοι μετανοίας δε- 

δώρησαι: τοῦτο τῶν ἁμαρτίαις βεβαρημένων ὑπάρχει τὸ βάπτισμα, 

οὐδὲ τούτων αὐτοῖς παρεχόμενον ἄφεσιν, ἀλλὰ πρὸς ἐπιστροφὴν χα- ἐν Ὺ ῥέχομ τ , ρὸς ἐπ᾽ σΤρΟΦῚΙ 

λοῦν χαὶ μετάνοιαν, ἵνα εἰς σὲ τὸν σωτῆρα πιστεύσωσιν, ἵνα εἰς 

σὲ τὸν μετ᾽ ἐμὲ φανησόμενον τὰς αὑτῶν ἐλπίδας ἀναρτήσωσι. Πῶς 

σε βαπτίσω τοῖς ὕδασι τὸν βαπτίσαι με μέλλοντα πνεύματι, οὗπερ 

ἐγὼ πρὸ πάντων βαπτίσματος δέομαι, ὡς μετὰ πάντων χαὶ αὐτὸς 

μολυσμοῖς ἐνεχόμενος : ̓Εγὼ χρείαν ἔχ . ὠ ὑπὸ σοῦ βαπτισϑῆναι, 

καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με": 

4. Ὁ λύχνος τῷ φωτὶ διαλέγεται, ἢ φωνὴ τῷ λόγῳ προσ- 

φϑέγγεται, ἢ πηλὸς τῷ χεραμεῖ ἀποχρίνεται, ὁ δοῦλος τῷ δεσπότῃ 

φησὶν ἐχπληττόμενος᾽ “Τί τοῦτο ποιεῖς, ὦ δέσποτα - οἷδά σε τίς 

εἶ χαὶ πόϑεν ἐλήλυϑας" ἐν χοιλίᾳ σε προσεχύνησα, ἐν γαστρὶ ἔτι 

τελῶν τὴν σὴν ὡμολόγησα δύναμιν᾽ χόλποις ἔτι τῆς ἐμῆς μὴη- 

τρὸς ἐνειλούμενος, παρουσίαν τὴν σὴν χατενόησα: μυστιχωτάτῳ 

σχιρτήματι τὴν σὴν ἠγαλλιασάμην τοῖς πᾶσι γαροποιὸν ἐμφάνειαν 

11 τί τοῦ Α,, τοιούτ᾽ Β. --- Τ᾽ βεβαρυμένων Β |] ὑπέρχοντα βάπτισμα Α. -- 

29 ἐμῆς μητρὸς Α, μητριχοῖς Β. 
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τ Ὰ ἂψ ὡς «ὐἷὐν Ξι ’ : Ἁ πς [ ὦ ᾿ ων Ἁ ὡ [4 χαὶ τῇ μητριχῇ γλώττῃ χαὶ στόματι χυριότητα τὴν σὴν ἄνεχγτ,- 

ρυῖξα, ἐπεί μοι οὖσις τότε λαλεῖν οὐχ ἐπέτρεπε᾽ νῦν ὃς λαλῶ καὶ 
μ" 3 ο΄ ’ 3 .«“- Ρ 3 Ν “-» 

ἐξίσταμαι, ἐπειδὴ μοι λόγον παρέσχηχας καὶ ζῷον λάλον ἐπὶ γῆς 

ἐδημιούργησας: πῦρ χαταναλίσχον εἴ τῇ ϑεότητι, χαὶ πῶς σοῦ 

τολμήσω ἐφάψασθαι; οὐχ εὐϑέως ὅλως χαυϑήσομαι τολμῶν ἀὺυ- 

ὕρώποις ἀτόλμητα. Παῦσον, ὦ δέσποτα, ἐμοὶ ϑεσμοϑετῶν τὰ ἀδύ- 

νατα᾿ ἀδύνατον γὰρ τοῦτό ἐστ' χαὶ ἀμήχανον, οὐ μόνον ἀνϑρώ- 

ποις, ἀλλὰ χαὶ ᾿Αγγέλοις αὐτοῖς τὸ ἐπιχείρημα. “Ἑτοιμός εἰμι 
Α , ἢ ἢ ; ’ : “,Ἄκν, γ,Ά Στ ιν “- πρὸς τὴν χέλευσιν, ἀλλὰ φόβος με χωλύει 'τοῦ πράγματος καὶ τῇς 

, 2 μ ε ὙΝ 6 Α ᾿ , τοιαύτης ἐγχειρήσεως ἵστησιν. Οἱδ᾽ ὅτι πολλὴν τὴν συγχατάβασιν 

δέδειχας, πρὸς τοσαύτην χατελϑθὼν ταπεινότητα᾽ ἀλλ᾽ ὑπεραΐρει 

τοῦτο τὴν ἀνϑοωπίνην εὐτέλειαν" ποῖον δὲ πῦρ βαπτισϑήσεται νά- 

μασιν, ἢ βαπτισϑὲν εὐϑὺς οὐ σβεσϑήσεται: Σὺ δὲ πῦρ ὑπάρχων 
΄κῳ ω 

ἀΐδιον, πῶς προσχαΐροις βαπτισϑῆναι χελεύεις τοῖς ὕδασι; πῶς δέ 
“ὯΝ ο 4 ὃ-οῪα » 4 » ’ 4 Ἁ 4 Ἂς σε ἰδὼν ὁ Ἰορδάνης οὐ φεύξεται, τόπον εὑρηχὼς ἀποδράσεως. 

ἣν μένειν αὐτὸς αὐτῷ μὴ χελεύσῃς; δύνῃ γὰρ ἄπαντα, ὡς ὄντως 

ὧν τῶν ἁπάντων ἡνίοχος, δημιουργός τε χαὶ χτίστης χαὶ πρύτανις ἢ. 

“᾿Αλλὰ τί ταῦτα " τὸ φῶς τὸ ἀληϑινὸν πυνθανόμενον πρὸς τὸν 

λύχνον φησὶ τὸν φϑεγγόμενον: “Εἰ Θεόν με φὴς εἶνα! παντοδύ- 
- Ἁ ὩΣ - Ἕ 9 4 ἃς ΄ ι ᾿ λέξ Α ναμον, πῶς χαὶ τοῦτο δ᾽ ἂν οὐ δυνήσομαι, ἵνα σε μὴ φλέξω πυρὶ 

τῆς πάντα μου φλέγειν δυνάμεως, τὸν ἐμῇ χελεύσει χαὶ οὐ τόλμῃ 

βαπτίζοντα: ἘΠῚ προφήτης ἐμὸς τυγχάνεις χαὶ πρόδρομος, πῶς 

ὄμμασι προφητιχοῖς οὐ τεϑέασαι, ὡς μήτρᾳ μὲν παρϑένου συνε- 

ληφῦην χαὶ νηδὺς χεχυοφόρηχεν ἄσπορος, χαὶ φύσις με ϑηλῆς 

λελόχευχε: χαὶ πῶς ἐγὼ τεχϑεὶς ἀνϑδρωπότητι παρϑενιχῶν μαζῶν 

ἀπεϑήηλασα, χαὶ ὠλέναις μητριχαῖς νηπιάζων βεβάσταγμαι χαὶ 

οὐδέν, ὧν σὺ δειλιᾷς χαὶ περόβησαι (ταῦτα πάντα σωματιχῶς 

ἐνεργήσας ἐνήργησα᾽ οὐ γὰρ χρῖναι τὸν χόσμον ἐλήλυϑα, ἀλλὰ 

σῶσαι τὸν χόσμον ἀπὸ ὕλίψεως), πέφυχα, ὡς ἐμὸν χαὶ οὐχ ἄλλου 

τινὸς δημιούργημα: Τί οὖν ἀμελεῖς χαὶ ἀναβάλλῃ τὴν χέλευσιν - 

8 ἐγχείρημα Β. -- 18 ὑπάρχον Β. --- 16 ἣν - - χελεύσας Α. --α 18 φῶς τὸ 

ἀληϑινὸν) ἸΙωᾶν. 1, 3΄, 8. -- 21] δυνάμεως Α, δυναμένης ϑεότητος Β. --- 28 λε- 

λόγχευχε Β. --- 28,29 Ἰωάν. ιβ΄, 47. 
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Ὅρα μὴ χριϑῇς ἐξ εὐλαβείας ἀνήχοος χαὶ γένῃ παραχοῆῇς τῆς 

πατρῴας συμμέτοχος. Ἐγὼ χελεύω χαὶ τί τὸ ἀντίπαλον: ἐγὼ 

Ὡεσπίζω χαὶ τίς ἀντιτάξεται; οὐχ ἔστι γὰρ τὸ τοῖς ἐμοῖς ἀντι- 
“« -Ὲ “ μ 39 στῆναι δυνάμενον ϑελήμασι ἢ. 

ὅ. Τούτῳ Ἰωάννης πειϑόμενος, χαὶ παιδευϑεὶς ἐχ τῶν παρ- 

ϑενιχῶν ἐν ταὐτῷ χαὶ μητριχῶν ὑποϑέσεων Χριστοῦ τοῦ ὄντως 

τὰ μυστήρια, ἀντιλέγειν ἣ ἀντιφέρεσϑαι πέπαυτο χαὶ πρὸς τὴν 

πρᾶξιν» ἐβάδιζε, χαὶ βαπτίζει Χριστὸν Ἰορδάνου τοῖς νάμασι, τὸν 
9 ; ,.. ἡ . - ᾿ ᾿ “ ; ν. 3 -« 9 Ἰωάννην αὐτὸν ὁμοῦ χαὶ τὸ νᾶμα χαϑαίροντα χαὶ Ἰορδάνην αὐὖ- 

δι ΜΝ ΡΝ Α 9 ἐν ᾿ γί ΡΨ. μὴ ΟΣ μ ἣ --( “"- θέ , μν δι τὸν ἁγιάζοντα' χαὶ τοῦτο δεὸραχὼς ὁ ϑεσπέσιος εὐθέως ὁρᾷ τὸν 

οὐρανὸν ἀνοιγόμενου, χἀχεῖϑεν τὸ πνεῦμα ἐκ πατρὸς χατερχόμενον, 

χ οἷον τῇ οὐσίᾳ χαϑέστηχεν----τοῦτο γὰρ ὀφθαλμοῖς ἀνθρώπων οὐχ νυ θῦσες ἡ ΕΥΞΕΤΤΟΌΤΟΣ παρ θυ ομθιν ρυπ 
ἀδιάβατον---. ἀλλ᾽ ἐν εἴδει περιστερᾶς χαϑιπτάμενον χαὶ ἐπὶ Χριστὸν 

αὐτὸν ἀφιχνούμενον, ὡς συγγενὲς ὁμοῦ χαὶ ὁμόφυλον χαὶ τῆς αὐτῆς 
6 ἤ ἱ ἩΒΡΝ ἊΣ ᾿- Ἁ Ἔ νος πὶ; μ“ Ξε 2 ’ ᾿ς Ἁ ὑπάρχον ϑεότητος" ἀχούει ὃὲ χαὶ φωνὴν πατριχήῆν, ὡς ἐρήμου φωνὴ 

ϑεοχίνητος, ὑψηλὸν λεγούσης χαὶ διαπρύσιον" “Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός 

βοῦ ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόχησα". Ὦ φωνῆς οὐρανίας, μαρτυ- 

ρούσης μὲν Χριστῷ τὴν αὐτὴν τῷ τεχόντι ϑεότητα (πατρὸς γὰρ 

ἦν ἢ φωνὴ τοῦ γεννήσαντος), μυσταγωγούσης δὲ τοὺς ἀχούοντας 

χαὶ πρὸ πάντων αὐτὸν τὸν βαπτίσαντα, τῆς μαχαρίας τριάδος τὴν 

ἀρχιχωτάτην τε χαὶ ἑνιαίαν ϑεότητα' τό τε γὰρ πνεῦμα ἅγιον, 

ἀδιάστάτον ὃν πατρὸς χαὶ υἱοῦ χαὶ ἀχώριστον ἐχ πατρός, ἐπὶ τὸν 

υἱὸν χατελήλυϑε, τὴν πρὸς ἄμφω φυσιχὴν δειχνύον συγγένειαν, 

ὡς μίαν νοεῖσϑαι χαὶ λέγεσϑαι ἐν ὁμοτίμῳ τριάδι ϑεότητα᾽ ἥ τε 

φωνὴ ἐχ πατρὸς χαταϑρώσχουσα ἐπὶ τὸν υἱὸν χατεφέρετο, χαὶ τοῦτον 

εἶναι τῷ βαπτιστῇ σαφῶς ὑπεδείχνυε πατρὸς τοῦ βοῶντος υἱὸν 

ὁμοούσιον, ὡς ἀΐδιον ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν γέννησιν ἔχοντα χαὶ αὐτῷ φυσι- ) “ : 

χῶς ὁμοιούμενον οὐσία χαὶ μορφῇ καὶ ϑεότητι, καὶ οὕτως ἀπ᾽ ἀρχῆς 

χαὶ ἐς ἀεὶ διαμένο" υς οὐχ ἀπ᾽ ἄλλης οὐσίας χαὶ φύσεως ΤΥ ς ἀεὶ διαμένοντα, ὡς οὐχ ἀπ᾽ ἄλλης οὐσίας χαὶ φύσεως ἣ 
"χα 6 Ἁ 6 , 4 95 ᾿ ’ ΩΝ ᾿ ἐς ἑτέρας τινὸς ὑποστάσεως. ἀλλ᾽ ἐχ πατρὸς γεννηϑέντα χαὶ τὴν 

8 ἀντιτάσσεται Β. --- ὕ πυϑόμενος ΑΒ. -- 8.17 Ματῦ. γ΄, 16, 17. -- 18. ἀδιώ- 
βάτον Α, ἀδύνατον Β. -- 1ὅ δὲ Β, τε Α. -- 10 διατύρσιον Β. -- 28 δει- 

χνύων Α. 
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ἐπ 1.005: 

πρὸς αὐτὸν οὐσιώδη ταὐτότητα φέροντα χαὶ οὐ χατά τι γοῦν πα- 

ραλλάττουσαν τῶν ϑεϊχῶν ἀγαϑῶν τὴν ἐμφέρειαν: τοῦτο γὰρ προ- 

φητιχῶς χαὶ ὁ βαπτιστὴς ἐπεπαίδευτο χαὶ βοῶντος ἀχηχόει τοῦ 

φήσαντος “ Ἔο᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον χαὶ μένον ἐπ᾽ 

αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί", Ἔν- 

ὃεν χαὶ πρὸ τῆς μαρτυρίας χαὶ πράξεως προφητιχώτερον ἔφασχεν- 
.9 Ἧ ᾿Ὶ αὖ ὲ τ ΘΕ - Ὡς Ἢ ᾿ ᾿Ὶ “ β- ΧΑ 

Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισϑῆναι χαὶ σὺ ἔρχῃ πρός με". 
Φ Α ἰᾳ ἸΑΗΡΗΕ ἊΣ Δ ες ΒΟ Ἶ 9 ὡ ᾿ " ὡς γὰρ προφήτης ἀγνότατος τῶν προρρηϑέντων ἐθεώρει τὴν 

ἔχβασιν, ἐπεὶ πῶς πρὸ τοῦ σημείου τε χαὶ γνωρίσματος τοῦ ὀοϑέντος 

αὐτῷ πρὸς τὴν Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος τανέρωσιν ἐβόα χαὶ ἔχρα- 
ςς πε Ἁ ἊΨ ρ Ἁ -- οἹ πως ὃτ - Ἁ Ἁ “« ; 

ζεν “Ἔγωῳ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι χαὶ σὺ ἔρχῃ πρός 
5, 5 γ εὐδης Ἂ ὡ, νὴ " λ , . ᾿ δ᾿) 3 με; ᾿Αλλ᾽ ὄντως μεγάλα Θεοῦ τὰ μυστήρια: οὐ μόνον γὰρ 

προφητείας πνεῦμα τοῖς προφήταις χαρίζεται χαὶ τῶν μελλόντων 
4 

παρέχει τὴν εἴδησιν, ἀλλὰ χαὶ πρὸ τῆς τῶν γνωρισμάτων ἀφί- 
- 

ἈῚ ξεως ἐμπνεῖ χαὶ αὐτὴν τῶν γνωσθησομένων σημείων τὴν δήλωσιν 

χαὶ ἐφ᾽ ὃν ταῦτα προελθόντα φανήσεται. τίνος γὰρ ἑτέρου χαϑέ- 

στηχε τὸ πυρὶ βαπτίζειν χαὶ πνεύματι, ἀλλ᾽ ἣ μόνου Θεοῦ τοῦ 

πυρὸς μὲν διὰ τὴν ϑείαν φύσιν ὑπάρχοντος, ἔχοντος δὲ χαὶ τὸ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον σύμφυτον, ὡς χοινωνὸν τῆς αὐτοῦ φυσιχῆῇς χαὶ 

οὐσιώδους ϑεότητος; Οὔτω Χριστὸς χατὰ σάρχα βαπτίζεται, τῆς 

μαχοαρίας τριάδος εἷς γνωριζόμενος χαὶ οὐ διαιρῶν εἰς ϑεοὺς χαὶ 

ϑεότητας τὴν μίαν αὐτῆς χαὶ οὐ τεμνομένην ϑεότητα᾽ οὕτω μυ- 

σταγωγεῖ τὸν βαπτίκοντα τίς ὁ βαπτίζων πυρὶ τυγχάνει χαὶ 

πνεύματι χαὶ τί τὸ μυστήριον τοῦ χατ᾽ αὐτὸν ὑπάρχει βαπτίσμα- 

τος οὕτω χαϑαίρει τὴν φύσιν τοῦ ὕδατος, πυρὶ ϑεϊκῷ πυρσεύων 

ὁμοῦ χαὶ χαϑαίρων τῷ τὰ πάντα μυστιχῶς ἐχχαϑαίροντι, χαὶ περι- 
Ἁ ω ΄ῳῷ 

πνέων χαὶ ἁγιάζων τῷ πνεύματι τῷ τὰ πάντα πνευματιχῶς ἁγιάξοντι, 

οἷς ἂν ἀγιχστιχῶς ἐπιφέροιτο χαὶ ἐπὶ πτῆσιν ϑεῖχὴν ἐπεδείχνυτο. 

6. Ποῦ νῦν “Δρειός ἐστιν χαὶ Εὐνόμιος οἱ τὸν μονογενῇ δεινῶς 

πολεμήσαντες χαὶ μὴ εἶναι αὐτὸν ὁμοούσιον πατρὶ τῷ τεχόντι λυτ- 

τήσαντες, ἵνα χαὶ νῦν ϑεασάμενοι τὸν υἱὸν ὑπὸ πατρὸς μαρτυρού- 

4 ἸἼἸωάν. α΄, 88, 84. --- 8 ὡγνώτατος Α. -- 14 παρέχη τὴν εἴδεισιν Α. -- 

17 Θεοῦ Α, Χριστοῦ 13. --- 19 τὸ ἅγιον πνεῦμα Β. 
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μενοῦ, ὡς εἴη ἀγαπητὸς αὐτοῦ υἱὸς δια ταὐτότητα τῶν αιδε- 

σϑῶσιν αὐτοῦ τὴν ϑεύτητα, τὴν οὐχ ἄλλην οὖσαν παρὰ τὴν π 

πρὸς χαὶ τοῦ πνεύματος: μία γὰρ τῆς μαχαρίας τριάδος ἢ Ἢ 

τῆς χαϑέστηχε, χαϑὰ χαὶ οὐσία μία χαὶ φύσις πεπίστευται. 

Ποῦ νῦν ὁ μιαρός ἔστι Μαχεδόνιος ὃ πνευματομάχου χληρώ- 

σας ἀξίως χαὶ χαλῶς τὸ ἐπώνυμον, ἵνα χαὶ νῦν ἴδῃ τὸ πνεῦμα 

τὸ ἅγιον ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἐπὶ τὸν υἱὸν χατερχόμενον χαὶ τὴν 

ἀχώριστον μονὴν ἐπ᾽ αὐτῷ ποιησάμενον, ὅπως χαὶ τὸ τῆς οὐσίας 

ἀχώριστον ἔργῳ δηλώσῃ χαὶ πράγματι. ἵνα κἂν νῦν ὁ παγχάχι- 

στος ἔμαϑεν, ὡς συγγενές ἔστι χαὶ ὁμότιμον πατρὶ χαὶ υἱῷ τὸ 

πονεῦμα τὸ ἅγιον, ὁμοηύσιόν τε χαὶ ὁμόφολον χαὶ τῆς αὐτῆς ἀμ- 

φοῖν χοινωνοῦν ἀπαραλλάχτως χαὶ ἀμερίστως ϑεότητος, χαὶ τῆς 

πνευματομάχου λύττης λοιπὸν ἀποπαύσοιτο; Ποῦ νῦν ἐστιν ὁ ϑεο- 

μάχος Νεστόριος, ὁ ἕνα τῆς μαχαρίας τριάδος Χριστὸν ὁμολογεῖν 

μὴ βουλόμενος, ἀλλὰ φιλὸν αὐτὸν εἰσηγούμενος ἄνϑρωπον χαὶ ἕνα 

τῶν χαϑ᾿ ἡμᾶς δυσφρήμῳ διηγούμενος στόματι, χαὶ διὰ τοῦτο οὐ- 

ένα τῆς τριάδος εἰπεῖν ἀνεχόμενος, ἀλλ᾽ ἕτερον παρὰ τὴν ἐὐθοΣ 

βεβήλως δεχόμενος καὶ τετράδα προσώπων, ὡσαύτως ὃὲ χαὶ ὑπο- 

στάσεων, λυττῶν τοῖς ληρήμασιν, ἵνα χἂν νῦν ὁ νάνι: ἔμα- 

εν, ὡς ὄντως τριὰς ἢ τριὰς χαὶ τετρὰς οὐδέποτε γέγονεν, οὐδὲ 

μετέπειτα γίγνεται (εἷς γὰρ χαὶ μόνος πατὴρ χαϑέστηχεν ἅγιος, 

καὶ εἴς υἱὸς πέφηνεν ἅγιος, χαὶ πνεῦμα ἕν καὶ μόνον ἅγιον ἔγνω- 

σται, χαὶ διὰ τοῦτο ὃ μὲν πατὴρ βαπτιξομένῳ τῷ υἱῷ μεμαρτύ- 

ρηλξβ. τὴν φυσιχὴν αὐτῷ προσμαρτυρῆσας ἀγάπησιν χαὶ δι’ αὐτῆς 

τὸ ταὐτὸν τῆς ϑεότητος, χαίτοι σῶμα ἦν τὸ ὁρώμενον καὶ τότε 

βαπτιζόμενον ὕδατι χαὶ τὴν πατριχὴν μαρτυρίαν δεχόμενον, ἀλλ᾽ 

οὐ χεχωρισμένον ϑεότητος, οὔτε τῆς πρὸς αὐτὴν φυσιχῆς ἀπερ- 

ρηγμένον ἑνώσεως" τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἅγιον περιστερᾶς ἐν εἴδει χαϑί- 

πταται καὶ τὸν μαρτυρούμενον τῷ βλέποντι δείχνυσιν, ἐπ᾽ αὐτὸν 

τῇ πτήσει γενόμενον χαὶ ἀπ’ αὐτοῦ μηδαμῶς ἀνιπτάμενον, ἀλλὰ 
ἐν 3 μένον ἐπ᾽ αὐτὸν εἰς ἀεὶ διὰ τὴν εἰς αὐτὸν τμηϑῆναι μὴ δυναμέ- 

9 δηλώσει ΑΒ. 
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νὴ" συγγένειαν χαὶ τὸ ταὐτοειδὲς τῆς μιὰς ὁμοῦ χαὶ φυσιχῖῆς ἀγιό- 
9 δ᾿ ΄- ρ 4 , κω [ .“᾽ Ψ . φ« 

τητος), ἵνα χἂν νῦν ὁ ἐπάρατος ἔμαϑεν, ὡς οὐχ ἄλλος Ἣν ὁ υἱὸς 

ὃ Ἰορδάνου βαπτιζόμενος ὕδατι χαὶ ἄλλος υἱὸς ὁ ἔξω διατελῶν τοῦ 
Ι φᾺ “« ’ Ύ . ἕ 

βαπτίσματος, ὃς χαὶ πατρὶ χαὶ τῷ πνεύματι χατὰ φύσιν ἣν ὁμοού- 
4 3 Ύ Υ - " Ύ 4 ᾿ Ύ .“"Ὁ Α 

σιος, ἀλλ᾽ εἰς Χριστὸς χαὶ εἰς μονογενὴς χαὶ εἰς υἱὸς χα' εἰς 
“τ, ᾿ ω , “- ’ Α 4» "“ “- 

ἐτύγχανε χύριος ὃ τότε σαρχιχῶς βαπτιζόμενος, χαϑὸ ἐξ ἡμῶν 
᾿ Ἅ Ἁ “ὦ 3 . --« . ’ “ ᾿ Ύ Α . 

λόγος ὧν χαὶ σῶμα τὸ ἡμῖν ὁμοούσιον ἔσχηχε, χαὶ εἰς ἦν χαὶ ὁ 

αὐτὸς ἀόρατός τε καὶ ὁρώμενος, ἀσχημάτιστος χαὶ σχῆμα φέρων 

ἀνϑρώπινον, Θεὸς χαὶ σάρξ, λόγος χαὶ σῶμα. φυσιχὴν συνάφειαν 

ἔχοντα χαὶ σύνϑεσιν τὴν χαϑ’ ὑπόστασιν φέροντα, ἥτις χαὶ ἕνα 

Χριστὸν ἡμῖν χαὶ υἱὸν ἀποδείχνυσι χαὶ οὐ δυάδα Χριστῶν χα! 

υἱῶν τὸ παράπαν νοεῖν ὑποτίϑεται, χαὶ σῴζει μὲν ἑχατέρας τὸ 

διάφορον: ὁ γὰρ τῆς ἀρρήτου λόγος ἑνώσεως οὐχ ἀγνοεῖ μὲν τὴν 

διαφορὰν χαὶ διάχρισιν, οὐδὲ τῶν ἐνωϑεισῶν οὐσιῶν τὸ ἀσύγχυτων, 

ἐξίστησι ὃὲ διαμπὰξ τὴν διαίρεσιν χαὶ σὺν αὐτῇ τὴν Νεστορίου τοῦ 

διαιροῦντος χαχόνοιαν, καὶ ἕνα ἡμῖν υἱὸν χαὶ Χριστὸν παρατίϑεται, 

τὸν τέλειον Θεὸν χαὶ τέλειον ἄνθρωπον τὸν αὐτὸν γνωριζόμενον, 

τὸν χαὶ τότε μὲν ὕδασι δι’ ἡμᾶς βαπτιζόμενον χαὶ μετὰ ταῦτα δὲ 

βαπτίζοντα πνεύματι, τὸν ὑπὸ πατρὸς μὲν φωνῇ ϑεϊχῇ μαρτυρού- 

μενον, ὑπὸ δὲ πνεύματος εἴδει: περιστερᾶς τῇ χαταπτήσει δειχνύμε- 

νον. Ποῦ νῦν Εὐτυχῆς ἐστιν ὁ ϑεήλατος, ὁ σῶμα μὴ ϑέλων 

ἀνθρώπινον ἐσχηχέναι Χριστὸν χαὶ τοῖς ἀνϑρώποις ἡμῖν ὁμοούσιον, 

ἀλλ᾽ ἀσώματον εἰσηγούμενος χαὶ μὴ εἶναι λυττῶν χατὰ ἀλήϑειαν 

ἄνθρωπον; ἐλύπε: γὰρ αὐτὸν ἢ ἀλήϑεια, ἐπειδὴ Φευδολογίας ὑπῆρχε 

διδάσχαλος" πῶς γὰρ ἄσαρχος ὧν ἐβαπτίζετο, ἣ πῶς σῶμα μὴ 
-, ρ ΄“« . ω Ἁ ΝᾺ φ ’ αν Ἁ “« Υ̓ 

ἔχων ἡμῖν ὁμοούσιον τὴν χεφαλὴν ὑπετίϑει τῇ χειρὶ τοῦ βαπτί- 
᾿ »Ψ ν᾿ ζουτος; σωμάτων γὰρ ἢ ἀφὴ γνωρίζεται, τὸ ὃξὲ ἀνέπαφον χαὶ 

ἔξω γνωρίζεται σώματος, τάχα ὃὲξ χαὶ τὸ σχῆμα διώσοιτο χαὶ τὸ 

τρ'χῇ διαστατὸν ἀπαρνήσοιτο' τοιοῦτον γάρ ἔστι τὸ ἀδώματον. 

᾿Αλλ᾽ ὄντως Λόγος χαὶ Θεὸς ὁ ἀσώματος" ἐν γαστρὶ τῆς ϑεοτόχου 

παρθένου γενόμενος, ἐξ ἀχράντων αὐτῆς χαὶ παρϑενιχῶν αἱμάτων 

τὸ σῶμα προπείληφε, χαὶ τοῦτο ξχυτῷ χαϑ᾽ ὑπόστασιν ἥνωσεν, 



Ξ- 108... 

ψΨῚ ἐμψυχωμένην λογιχὴν Φυχὴν χατὰ ἀλήϑειαν: τούτῳ γὰρ χαὶ πᾶ 

ἄνϑρωπος ἀναντιρρήτως γνωρίζεται. 

7. Οὕτως ὁ Λόγος ἀσπόρως γενόμενος ἄνϑρωπος χαὶ χυοφορίας 

τῆς ἡμῶν ἀνασχόμενος, χαὶ ἀληϑῶς ἀποτίχτεται. τέλειος ὧν ὁ αὐτὸς 

ἐν ϑεότητι χαὶ τέλειος ἐν ἀνθρωπότητι, καὶ ϑεοτόχον αὑτοῦ τὴν 

γεννήτριαν δείχνυσι χαὶ παρϑένον, ὡς ἦν μετὰ γέννησιν. μένουσαν 
9 “ - "-ςἄἉ ᾿ Ύ ὥ φΆ «“,-» ’ ᾿ Ύ 

(ἐπεὶ πάντα Θεῷ δυνατά), εἰς μένων υἱὸς ἔξω συγχύσεως χα! εἰς 
᾿ 4 -" -ρ 4 ὃς! 4 Ψ Α ’ 

μένων Χριστὸς ἐχτὸς διαιρέσεως, ἐχ δύο μὲν ἔχων τὴν ἕνωσιν φυ- 

σεων, ϑεότητός τε χαὶ ἀνυρωπότητος, χαὶ ἐν δύο γνωριζόμενος φύ- 

σεσι, ϑεότητ' τε καὶ ἀνδρωπότητι, χαὶ οὔτε ἐχεῖ πάσχων ἀνάχυσιν, 

ἐχ δύο λεγόμενος φύσεων, οὔτε ἐνταῦϑα μερισμὸν ὑφιστάμενος, ἐν 

δυσὶ γνωριζόμενος φύσεσιν. Οὕτως οὖν χαὶ τότε βαπτίζεται, Θεὸς μὲν 

ἀτρανῶς πιστευόμενος διὰ τὴν ὀρϑαλμοῖς οὐ βλεπομένην ϑεότητα, 
ἄνϑ ὠπὸο »ἩΦ: Ἃ ἣ Ρ ας ἣ ἰ . ὶ ΑΝΒΕ φς ἫΝ λ »Δ ἢ ᾿ 

ρωπος δὲ χα ἡμᾶς ϑεωρούμενος χαὶ ἁφῇ χειρὸς ψηλαφώ 

ϑενος χαὶ οὕτως ὑπέχων τὴν ὑπερτάτην χεφαλὴν τοῦ βαπτίζοντος 
«Ὁ γι ὸς- 9 - . εὖθ... ὰ δ ) ἊΝ ἰ δ Φ 

τῇ χειρί: Θεὸς οὐρανῶν, ὃ αὐτὸς ἀναφὴς καὶ ἀχράτητος, ἁπτὸς ὁ 

αὐτὸς ὑπῆρχε χαὶ χάτοχος σώματι χαὶ οὐ φαντασίᾳ φαινόμενος 
“, ιν φ 9 ᾿ Ἁ ’ - 9 “« 

ἄνθρωπος, ὡς ὁ μιαρὸς Εὐτυχὴς τερατεύεται χαὶ πρὸ αὐτοῦ Μα- 

νγιχαῖος λελύττηχε χαὶ οἱ τούτων ἐχμανῶς ζηλοῦντες ᾿Αχέφαλοι, 

ἵναι τούτοις ὁ βδελυρὸς διδασχόμενος, ὡς σῶμα εἶχε Χριστὸς τὸ 

Ἡμέτερον, μηχέτι παραφρονεῖν χαταδέχοιτο, ὡς εἴη Χριστὸς τὸ 

πρὸς ἡμᾶς φυγὼν ὁμοούσιον χαὶ ἄλλου τινὸς χοινωνίαν δεξάμενος 

σώματος" εἰ γὰρ ὁμολογεῖ χατὰ ἀλήϑειαν ἐν Ἰορδάνῃ Χριστοῦ 

γενέσϑαι τὸ βάπτισμα, ὁμολογεῖται χαὶ τὸ σῶμά τοῦ Λόγου, περὶ 

ὃ χαὶ τὸ βάπτισμα γέγονεν. Ὃ γὰρ Λόγος σώματος γυμνωϑεὶς οὐ 

βιχπτίζεται, ἀλλὰ ἀληϑῶς σεσαρχωμένος τὸ βάπτισμα δέχεται" δι’ 

ἡμᾶς γὰρ τοὺς ἀνδρώπους βεβάπτισται, ἵνα, χαϑάρας τὴν φύσιν ἡμῶν 

χαὶ τὰ ὕδατα, τελείαν χαὶ τὴν σωτηρίαν ἡμῖν πραγματεύσηται. Καὶ 

οὐ τούτου γενομένου χάριν ὁ Λόγος χαὶ Θεὸς χαϑ᾽ ἡμᾶς γεγονὼς 

ἐβαπτίσθη, ἐπειδή περ αὐτὸς πρὸς Νιχόδημον ἔφρασχε, τὴν ἡμῶ ΄σϑη, ἢ περ αὐτὸς πρὸς Νιχόδημον ἔφασχε, τὴν ἡμῶν 

δημιουργῶν ἀναγέννησιν, ὡς, “ἐὰν μή τις γεννηϑῇ ὃ'᾿ ὕδατος τε 

χαὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελϑεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ". 

5132 Ἴωχν. Υ. ὅδ. 
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5.104: 

αἱ 8. Πολλοὶ δὲ πάλιν προφῆτα δίχαιοι, οἵ, ποϑοῦντες αὐτοῦ 

τὴν παρουσίαν ϑεάσασϑαι χαὶ ἐὐην αὐτὸν ὀφθαλμοῖς ἀφιχόμενον σώ- 

ματι, τῆς παρούσης ζωῆΐς ὑπεξέβησαν, ἐξ ὕδατος μὴ γεννηϑέντες 

χαὶ πνεύματος, χαὶ διὰ τοῦτο τῆς οὐρανίου βασιλείας, ταὐτὸν δὲ 

φάναι τῆς ὄντως ζωῆΐς ἡἠλλοτρίωντο, χατὰ τὸν ὅρον αὐτοῦ τὸ» 

ϑεόλεχτον, τὸν πάντας τῆς οὐρανίου βασιλείας ἐχχλείεσϑαι φήσαντα, 

τοὺς ἐξ ὕδατος μὴ βαπτισϑέντας χαὶ πνεύματος, μήτε τὴν ἄνω- 

εν ὑπομείναντας γέννησιν. ᾿Εχείνοις τὸ βασιλεύειν ἐν οὐρανοῖς 

χαριζόμενος, τῆς τούτων γὰρ βασιλείας ἐστέρηντο, εἰ μὴ εἰς τὸ 

αὐτῶν βαπτίζεται πρόσωπον, ὡς πάσης ἔχων τῆς ἀνθρωπότητος 

πρόσωπον, διὰ τοῦτο χαὶ “υἱὸν ἀνθρώπου ᾿ συνεχῶς ἑαυτὸν ἐπω- 

νόμαζεν, ἵνα τῷ ἀορίστῳ τοῦ τοιούτου ὀνόματος τῶν ἀνθρώπων 

τὸ χοινὸν ἡμῖν ὑπεμφήνειεν. ἠδύνατο γὰρ ὡς Θεὸς πάντα δυνάμε- 

νος χαὶ ἐξ ὕδατος βαπτίσαι χαὶ πνεύματος τοὺς αὐτῷ τῇ πίστει 

προστρέχοντας. οὐ βαπτισϑεὶς αὐτὸς Ιορδάνου τοῖς ῥεύμασ!, καϑὰ 

ἱ Ἰωάννης πεποίηχε, βάπτισμα δὲ δούς, αὐτὸς μὴ δεξάμενος 

βάπτισμα ἀλλ᾽ ἀνόνητον τοῦτο τοῖς πρὸ αὐτοῦ προφήταις χαὶ 

διχαίοις ἐπεγίνετο᾽ ἔξω γὰρ τῆς βασιλείας ηὐλίζοντο, ἐξ ὕδατος οὐ 

βαπτισϑέντες χαὶ πνεύματος, μήτε τὴν ἄνωϑεν ἀναγέννησιν ἔχον- 

τες. ᾿Αλλὰ χαὶ τοῦτο τῆς αὐτοῦ τἰιλανῦρωπίας μέγιστον πέφηνε, 

γνωριμώτατον γενόμενον σήμαντρον, ἣν αὐτὸς πληροῦν εἰς ἡμᾶς 

προελήλυϑεν᾽ ἄδιχον γὰρ τοῖς πᾶσιν ἐφαίνετο, εἰ ἐχεῖνοι προφῆ- 

ταί τε χαὶ πατριάρχαι χαὶ δίχαιοι οἱ ϑεαρέστως βιώσαντες καὶ 

ζωὴν ἐπαινουμένην διώξαντες, ἔργα τε τῆς οὐρανίου βασιλείας 

τελέσαντες ἄξια, ἔξω τῆς βασιλείας ὑπέμενον, γέννησιν πνευματιχὴν 

οὗ δεξάμενοι, τὴν ἐξ ὕδατος ἡμῖν μετὰ ταῦτα δοθεῖσαν καὶ πνεύ- 

ματος τῷ χρόνῳ γὰρ ἂν διεμέμφοντο χαὶ Θεοῦ διαβάλλειν εἶχον 

τὸ δίχαιον, εἴπερ μὴ πονηρία τις αὐτοὺς παρεξέχλινε πράξεων, 

ἀλλ᾽ Ἢ τοῦ χρόνου διαφορὰ χαὶ διάχρισις τὴν χατάχρισιν αὐτοῖς 

ἐπρυτάνευς. Διὰ τοῦτο ὁ Χριστός, ὁ πάσης πληρῶν διχαιοσύνης 

τὸ ἔννομον, ὑπὲρ αὐτῶν ὡς διχαιοχρίτης βαπτίζεται, ἵνα ἐν αὐτῷ 

χαὶ αὐτοὶ βαπτισάμενοι χαὶ τὴν ἄνωϑεν εἰσδεξάμενοι γέννησιν χαὶ 
9 ι . 4 -ὄ ΊΓ , . »"νᾳ( ΄ς “Ο 4 « 4μ 

εἰς τὴν ἐν οὐρανοῖς βασιλείαν εἰσέλθωσιν, μηδαμῶς αὐτῆς ἐξειρ- 
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γόμενοι διὰ τὴν μεγαλοδωρεὰν ταύτην, εἴτουν τοῦ βαπτίσματος" 

χαὶ διὰ τοῦτο τάχα χαὶ ἢ τῆς ἐρήμου φωνὴ διαπρύσιον ἔχραζεν' 

“ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ χόσμο" "" οὐ 

ϑιόνον γὰρ τὴν διὰ σταυροῦ σφαγὴν ὑπῃνίσσετο (ἔμελλε γὰρ ὁ 

Χριστὸς ὡς ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τῆς τοῦ χόσμου ζωῆς σφαγιά- 

ζεσϑαι καὶ λυτροῦσϑαι ἰδίου προσχύσεσιν αἵματος τυραννίδος δια- 

βολιχῆς ἀνϑρώπων τὸ φύραμα), ἀλλὰ χαὶ ταύτην τὴν ἐξ ὕδατος χαὶ 

πνεύματος. χάϑαρσιν, ἣν ὁ Χριστὸς βαπτισϑεὶς ἡμῖν ἐχαρίσατο, 

καινὴν ἡμῖν δεδωχὼς ἀναγέννησιν, ὕδατι ταύτην χαϑάρας χαὶ 

πνεύματι, ἐπειδὴ τὴν προτέραν ᾿Αδὰμ ὁ προπάτωρ ἐβεβήλωσε καὶ 

ἐνάμαρτον διὰ τῆς οἰχείας παραχοῆς χατειργάσατο. 

9. Τίς οὖν σωφρονῶν χαὶ χατανοῶν Χριστοῦ χαλῶς τὰ μυ- 

στήρια οὐχ ἐπὶ ταῖς τοσαύταις αὐτοῦ δωρεαῖς εὐφρανϑύήσεται, 

Χριστοῦ γεγονὼς φαιδρότητος ἔμπλεως; Σχιρτήσωμεν οὖν χαὶ 

ἡμεῖς, ποϑεινότατοι, τὸ ἐξ ὕδατος λαβόντες χαὶ πνεύματος βά- 

πτισμα, χαὶ τὰ ὄρη μιμούμενοι χαὶ τοὺς βουνοὺς εἰχονίζοντες χαὶ 

τὴν δοϑεῖσαν ἣμῖν ἀγαλλίασιν τοιούτοις ψυχῆς ὀρχισμοῖς ἐνδει- 

χνύμενοι χαὶ ὡς νέον ἅπαξ γενόμενοι φύραμα χαὶ τὴν παλαιὰν ἀπο- 

ϑέμενοι γέννησιν, τὴν ῥυπανϑεῖσαν ἤδη χαὶ μολυνθεῖσαν χαχῶς 

ἁμαρτήμασιν, “ἐν χαινότητι ζωῆῇς περιπατήσωμεν᾽" χαὶ τῶν παλαιῶν 

ολυσμῶν παυσώμεϑα: μὴ χράνωμεν χαὶ ταύτην τοῖς πλάσμασιν, 

ἔργα διιόντες τῆς αὐτῆς ἀγλαΐας ἀνάξια' μὴ χώμοις χαὶ μέϑαις 

σχολάσωμεν: μὴ χοίταις χαὶ ἀσελγείαις ἑαυτοὺς ἐχμιάνοιμεν: μὴ 

τορὸς ἁρπαγὰς ξαυτοὺς διεγείρωμεν: μὴ ταῖς χατ᾽ ἀλλήλων ἀμοι- 

3αῖς ἑαυτοὺς χαϑοπλίσωμεν- μὴ τοῖς ἀλλήλων ἐπιχαίρωμεν πτώ- 

μασι μὴ χαχὸν ἀντὶ χαχοῦ παρεχώμεϑα, ἣ τὰ τούτοις ὅμοια πράσ- 

σοιμεν, ἃ τῆς παλαιᾶς ὑπῆρχε γεννήσεως ἴδια, ἃ τοῦ γηίνου 

“φρονήματος ἐπεφύχει γεννήματα, ἃ Χριστὸς ἐπιφανεὶς χαταλέ- 

λυχε χαὶ τὴν ἄνωϑεν ἡμῖν ἀναγέννησιν δέδωχε, οὐχ ἐξ αἱμάτων 

φϑορᾶς τὴν πρόοδον ἔχουσαν, ἀλλ᾽’ ἐξ ὕδατος ἡγιασμένου χαὶ 

στίλβοντος πνεύματος, ϑεϊχῶς ἁγιάζοντος τὰ ἁγιασμοῦ ὑεϊχοῦ προσ- 

2 δϑιαπύρσιον Α. --- 8 Ἰωάᾶν. α΄, 29, --- 11 χατηργάσατο Α. --- 16 ποϑηνό- 

τατοι Ἀ. --- 18 νέον 7. φύραμα] ἰχορινῦ, 1. ε΄, 7. -οΟ 20 Ῥωμ, ς΄, 4. -- 21] παυσόμεϑα Α. 
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δεόμενα χαὶ χαϑάρσεως μυστικῆς ἐτριέμενα, Καϑαρϑέντες οὖν χα- 

λῶς τῇ χαϑάρσε: τοῦ πνεύματος, χαὶ πάντα μολυσμὸν ἀποϑέμενο: 

τῇ μυστιχῇ προσψαύτει τοῦ νάματος χαὶ τῇ πυρώσει τοῦ τὸ νᾶμα 

περιπνέοντος πνεύματος, καϑαροὶ χαϑαρῶς τὸ τοῦ Χριστοῦ χαϑαρὸν 

ἑορτάσωμεν βάπτισμα, χαὶ λαμπροὶ λαμπρῶς Χριστῷ τῷ λαμπρο- 

ὀότῃ προσέλϑθοιμεν, χαὶ φαιδροὶ φαιδρῶς τῷ φαιδροποιῷ Χριστῷ 

προσπελάσοιμεν: οὕτω γάρ, εἰ προσέλθοιμεν, ζωὴν χαϑαρὰν καὶ 

ἀμόλυντον ἔχοντες, ἀσμένως ἡμᾶς χαὶ γεγηϑότως προσδέξετα!, 

χαὶ μάλιστα τὸ δῶρον αὐτοῦ ϑεασάμενος χαϑαρὸν ἣμῖν φυλαττό- 

μενον χαὶ μὴ χρανϑὲν ἁμαρτίας μολύσμασι' τοιούτους γὰρ Ἡμᾶς 
9 

αὐτὸ χαὶ πάντως αὐτῷ παριστᾶν ἀπαιτήσειεν, ὁποῖον Ἡμῖν αὐτὸ 
ΝΝ δα δεδώρηται. 

10. ᾿Αλλά με τὰ πράγματα ἐναντία φρονεῖν περὶ τῆς ἡμῶν 

ἀναγχάξει βιώσεως: πόϑεν γὰρ παρ᾽ ἡμῖν πολιτεύονται πόλεμοι: 

πόϑεν βαρβαριχαὶ πλεονάζουσιν ἔφοδοι. πόϑεν Σαραχηνῶν ἡμῖν 

ἐπανίστανται φάλαγγες: πόϑεν τοσαύτη φϑορὰ χαὶ λεηλασία ν ν᾽ Υ γῇ Ὁ} ἐν ἢ γ΄ 0 κὰν μ ασι μ 7: - 

πλήϑυνται : πόϑεν ἀνθρωπίνων αἱμάτων ἐχχύσεις ἄπαυστοι γίνονται: 
"( , 59 , ἢ . ( ᾿ ἢ “ . “ πόδεν τὰ ἀνθρώπεια σώματα ἐσθίουσι τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ : 

πόϑεν ἐχχλησίαι χαϑήρηνται:; πόϑεν σταυρὸς ἐνυβρίζεται. πόϑεν 

Χριστὸς αὐτὸς ὁ πάντων τῶν ἀγαϑῶν δοτὴρ χαὶ ταύτης ἡμῶν 

γορηγὸς τῆς φαιὸρότητος ἐθνιχοῖς βλασφημεῖται τοῖς στόμασ! χαὶ 
᾿ Ἁ ῳ αΨ ἾΝ ς γι 6 9 6 Ἄσες ᾿ ὡς ’ 2 “-- 

χράζει πρὸς ἡμᾶς διχαιότατα “δι ὑμᾶς τὸ ὄνομά μου 3λασφημεῖ- 

ται ἐν τοῖς ἔϑνεσιν", ὅπερ ἡμῖν πάντων ἐστὶν τῶν συμβαινόντων 

δεινῶν φορτιχώτερον; ἐχ τούτου γὰρ χαὶ Σαραχηνοὶ ϑεομισεῖς 
Ἁ 4 “ » 4 Ἁ -- " Ὁ 3 ’ “"» 4 

καὶ ἀλάστορες χαὶ αὐτὸ σαφῶς τὸ τῆς ἐρημώσεως βδέλυγμα, τὸ 

προφητιχῶς ἡμῖν προλεγόμενον, χαὶ τόπους, οὃς οὐ δεῖ, διατρέ- 
) ) .“- λ ΤΡ 1). Ὁ ΡΝ δῶ ἐχὴἣ 44 ῃ γν ᾿ ιν 4 .“- ἴση αὐ Ν χουσι χαὶ πόλεις ληΐζονται, ἀγροὺς ἐχϑερίζουσι χαὶ χώμας πυρὶ 

χαταχαίουσπι, χαὶ ἐχχλησίας ἁγίας φλογίζουσι͵ χαὶ ἱερὰ μοναστήρια 

στρέφουσι χαὶ παρατάξεσι Ῥωμαΐῖχαῖς ἀντιτάττονται, χαὶ πο- 

λεμοῦντες ἐγείρουσι τρύπα!α χαὶ νἱχαιῖις νίχας συνάπτουσι χαὶ μει- 
9 

ζόνως ἡμῶν χατεπαίρονται χαὶ τὰς εἰς Χριστὸν καὶ τὰς εἰς ἐχχλη- 

20 ϑωτὴρ Α. -- 32 δικαιώτατα Α [1 Ἢ σχΐου νβ΄, ὅ. --- 25 ἐρημώσεως βδέλυγμα] 

Δανιηλ ϑ΄, 27. ιχ΄ 81. .5΄, 11]. 
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σίας βλασφημίας ἐπαύξουσι. χαὶ χατὰ τοῦ Θεοῦ βλασφημοῦσιν 

ἀϑέμιτα, χαὶ τῶν ὅλων χρατεῖν οἱ ϑεομάχοι φρυάττοντα!, τὸν 

στρατηγὸν αὑτῶν ἀσχέτως Διάβολον μετὰ πάσης σπουδῆς ἐχμι- 
, »- ": 7 “ἢ Ὁ 5 δ 3 3 - μούμενοι χαχείνου τὸν τύφρον ζηλώσαντες, δι ὃν ἀπ᾽ οὐρανοῦ 

καταβέβληται χαὶ σχότος ζοφερὸν ἀποδέδεικται ἅπερ οὐκ ἂν οἱ μιαροὶ 

διεπράττοντο, οὔτε τοσαύτην ἰσχὺν προσεχτήσ αντο, ὡς τοσαῦτα 

“πράττειν ἀϑέσμως χαὶ φϑέγγεσϑαι, εἰ μὴ πρῶτοι τὸ δῶρον ἡμεῖς 

ἐνυβρίσαμεν χαὶ τὴν χάϑαρσιν ἡμεῖς ἐμιάναμεν πρώτιστοι, χαὶ 
4 λῚ ,-- “Ὥς δ᾿ με Ὰ λ, ᾿ 9 

ταύτῃ τὸν δωροδότην Χριστὸν λελυπήχαμεν χαὶ πρὸς τὴν χαὺ 

μῶν ὀργὴν αὐτὸν παρωτρύναμεν, ἀγαϑόν τε ὄντα χαὶ χαχοῖς 

ἢ ἡδόμενον, φιλανθρωπίαν πηγάζοντα χαὶ φϑορὰν χαὶ ἀπώλειαν 

ἀνϑρώπων ἰδεῖν οὐ βουλόμενον. ᾿Αλλ᾽ ὄντως ἡμεῖς τούτων ὅλων 
" 

χαϑεστήχαμεν αἴτιοι χαὶ λόγος οὐδεὶς πρὸς ἀπολογίαν εὑρεϑήσεται" 

ποῖος γὰρ λόγος ἣ τόπος ἡμῖν πρὸς ἀπολογίαν δοϑύήσεται, τοσαῦτα 

παρ᾽ αὐτοῦ λαβόντες δωρήματα χαὶ πάντα ῥυπάναντες χαὶ πάντα 

«Διαραῖς ἐχμιάναντες πράξεσιν; 

12. ᾿Αλλ’ εἴ μο: νῦν ἱχετεύουτι πείϑεσϑε, πεισϑῆναι δὲ πάν- 

τως ὀφείλετε, καλῶς ἡμῖν χαὶ πατριχῶς συμβουλεύοντι, χαὶ λόγοις, 

ἀδελφοί, τοῖς ἐμοῖς ὑποχλίνεσθε, μετανοίᾳ τὴν τοσαύτην φϑορὰν τῶν 

"καχῶν ἐξιλεωσώμεϑα χαὶ πρὸς αὐτὸν ἐχ φυγῆς ἐπιστρέψωμεν: 

ἄλλη γὰρ σωτηρίας ἐλπὶς ἡμῖν οὐ διώριστο᾽ οὔτε γὰρ οἰχτίρμων 

ὧν φυσιχῶς χαὶ φιλανῦρωπος παρόψεται Ἡμῶν τὴν μετάνοιαν, ἀλλὰ 

αΐρων εὐθέως προσδέξεται χαὶ τῶν δεινῶν ἡμᾶς ἀπαλλάξειεν" διὰ 
2 τοῦτο γὰρ αὐτὰ χαὶ προελθεῖν συγχεχώρηχεν, ἵνα, “ἐν χημῷ χαὶ 

χαλινῷ τὰς σιαγόνας ἡμῶν ἄγξας᾽ χαὶ τὸ ἀτίϑασον, προσεγγίζειν 

αὐτῷ χαὶ προσπελάζειν ποιήσειεν, ἵνα μὴ οὕτω τῆς παρούσης 

ζωῇς ἐξερχόμενοι τὴν σὺν τῷ κόσμῳ τς λάβοιμεν, ἀτε- 

λευτήτως ἡμᾶς βασανίζουσαν χαὶ ἐς ἀεὶ δειναῖς ἡμᾶς ταῖς αἰχίαις 

ἀλγύνουσαν. Διόπερ, ἀδελφοί, τὸ τάγος περὶ τὴν μετάνοιαν ἐπι- 

ὡράμωμεν χαὶ πρὸς τὸ συμπαϑὲς αὐτὸν ἐπιχλίνωμεν᾽ ἐπιχλίνεσϑαι 

γὰρ φιλεῖ πρὸς ἡμᾶς εἰς συμπάϑειαν, διὰ τὴν ἔμφυτον αὐτοῦ χαὶ 

9 δωροθϑότην Α. --- 10 παροτρύναμεν Α. -- 17 ἀλλ᾽ εἴμε Α. -- 20 ἐξιλεω- 

σόμεϑα, ἐπιστρέψομεν Α. ---ῶῦ Ἰέαλυ. λα΄, 9. 
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μ ἡενυνῶς 2 , Ρῇ Ν κα, ἢ ΝΣ . » ὡς - -ὠ - ὑεῖχην ἀγαϑότητα, ἣ διεγείρεσϑαι πρὸς ἀπύήνειαν χαὶ τῶν ὄρω 
’ ρ “ -« Σ »! φΦῳ, κ᾿ ᾽ς “ λ ’ 

μένων ἡμῖν χαχῶν ἐπεξέλευσιν. Εἰδότες οὖν αὐτοῦ τὸ φιλάνϑρω- 

πον. φιλανϑρωπίᾳ πρὸς αὐτὸν ἐπισπεύσωμεν χαὶ ἔργοις αὐτὸν 

ἀγαϑοῖς ἐπευφράνωμεν, φωτεινὰ φοροῦντες ἐνδύματα χαὶ περιβό- 
,ν “- Δ ’ ϑ μ᾿ » , » 4 , 

λαια Ψυχῆς λαμπρὰ περιχείμενοι, χαὶ φαιδροὶ ὅλοι χαὶ ἀσχότιστο! 
“« αὖ 9 ᾿ ἴ ᾿Ὶ φ, 9 -ὖ ᾿Ὶ -« 

τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτὸν ϑεωρούμενοι, χαὶ ὅλως αὐτοῦ τὴν φαιδρο- 
’ μὲ Ἁ φ ’ Α ’ “Ὁ, ,: 

τόχον ἑορτὴν ἑορτάζοντες χαὶ πανήγυριν ἄγοντες τὴν πάσης μη- 

τέρα λαμπρότητος χαὶ πάπης ἀγλαίας γεννήτριαν, ἵνα χαὶ εἰς τὴν 

ἐν οὐρανοῖς αὐτοῦ βασιλείαν εἰσέλθοιμεν χαὶ τῆς ἐχεῖϑεν φωτοφορίας 

υετάσχοιμεν, ἀπόλαυσιν τὴν ὄντως ἀκράδαντον χαὶ μόνην σταϑγη- 

ρὰν χαὶ ἀσάλευτον, ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ Θεῷ καὶ σωτῇῆρ! τῆς 

γμῶν ἀσϑενοῦς ταπεινότητος, τῷ εἰς τοσοῦτον ἑαυτὸν ὃι᾽ ἡμᾶς 

ταπεινώσαντι χαὶ χοινωνοὺς ἡμᾶς τῶν οἰχείων ὑψνωμάτων ποιή- 

σαντι" μεϑ᾽ οὗ πατρὶ τῷ γεννήσαντ' σὺν τῷ παναγίῳ χαὶ πάντων 

χτιστῶν αὐτῷ συνδεσπόζοντι πνεύματι χαὶ οὐσία ἡεϊχῇ βασιλεύοντι: 

ὅόξα, τιμή, χράτος, μεγαλωσύνη τε χαὶ πηοσχύνησις πάντοτε, νῦν 

χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας: τῶν αἰώνων. 

δ ἰδίτες Δ. 



1Χ. 

ΜΗΝΙ ΙΟΥ̓ΛΙΩῚ Δ΄. 

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ἘΝ ΑΓΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡΟΣ ἩΜΩ͂Ν 

ΑΝΔΡΕΟΥ͂ τοῦ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΟΥ͂, 

ἀρχιεπισχόπου γενομένου Κρήτης, 

σηγγραφεὶς παρὰ Νιχήτα τοῦ πανευφήμου πατρ!χίου χαὶ χυέστορος 1. 

---- ----.-. 

Κύρις, εὐλόγησον. 
“ -Ἔς ἱ 

1]. Οὐ ϑεμιτόν ἐστιν, οὔτε μὴν ὅπιον, τὰς τῶν διχαίων χαὶ 

ὁπίων ἀνδρῶν ἐπὶ γῆς ὑψηλὰς πολιτείας χαὶ Θεῷ διὰ χαϑαρότητα 

πλησιαζούσας βυϑῷ λήϑης καταβαπτίζεσϑαι, ἢ τῷ μοδίῳ τῆς 
-«᾿ 9 Ἁ Ἁ ἰ ν} 4 9 ᾿ ᾿ ἤ ΄“-- 

σιωπῆς ἐπὶ πολὺ χαταχαλύπτεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν φανερῶς 
“ῳ ας 9 ’ [η) 4 “( “«-Ο - 9᾽ 

τῆς διηγήσεως ἐπιτίϑεσϑαι, ὅπως ἐντεῦεν τῶν χαλῶν ἔργων φα- 
, λ] 3 , 6 ᾿ Α “ἮΝ .» , -Η,» Η 

νερουμένων ἢ πρὸς τὸν ἀγαϑὸν Θεὸν ἄδυτος ἐξανατέλλῃ δόξα καὶ 

κέρδος πολὺ τῆς ὠφελείας τοῖς ἀνθρώποις χαλῶς ϑησαυρίζηται 

1 Οὗτος ὁ βίος ἐλήφϑη ἐχ δύο ἀντιγράφων" τὸ πρῶτον ἀντίγραφον, ὅπερ ὀνομάζω 

ΑΔ, εὐρίσχεται ἐν τῷ 79- μευβρανίνῳ χώδιχι τοῦ Βατοπεδίου, φύλλ, 19] - 195: τοῦτο 
- " ω γ ᾿ 3 ᾿ --.Ῥ « , φ ᾿ς - -ς [. ᾽ ᾿ φ 

ὃξ τὸ ἀντίγραφον ἐγένετο τῇ δεκάτῃ ἑκατονταετηρίδι᾽ τὸ δ᾽ ἕτερον ἀντίγραφον, ὅπερ 

ὀνομάζω Β, γενόμενον ἔτει 1540.ᾧ, εὐὑρίσχεται ἐν τῷ 148-ῳ χώδιχ! τῆς μονῆς τοῦ 
Φ “ , "" -- 4 “- Ω “- , βε 

Διονυσίου [Σ, Λάμπρου, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοϑήχαις τοῦ “Αγίου "Ὄρους ἐλλη- 

νἱκῶν χωδίχων, τι 1, σ. 846]. Ἢ ἐπιγραφὴ ἐν τῷ Α ἔχε: οὕτω «μηνὶ Ἰουλίω ὁ. 
Φ - Στὴ ΤῈ - - «. ’ » ΄ ᾿ 

βίος τοῦ ἐναγίοις πρΞ ἡμῶν ᾿Ανδρέου τοῦ Ἱεροσολυμητου ἀρχιεπισχύόπου γινομέ- 

νου Κρήτης" συγγραφεὶς παρανικήτα τοῦ πανευφήμου πατριχίου χαὶ χυέστορος»" 

ἐν ὃὲ τῷ Β « - - - πατριχίου καὶ χοικίστωρος χαὶ πανευφήμουν». 

1 ϑεμιτὸν Β, ϑελητὸν Α. --- 2 ὁσίων Α, ἁγίων Β [|| τὸ ὑψηλὰς ἐλλείπει τῷ 

Β. --- ὃ λίϑης Α [ἡ τῶ μωδίω Α. --- 4 μοδίῳ - - λυχνίαν] Ματῦ. ε΄, 16. «λουχὰ ια΄, 38.-- 

6 ϑεὸν] ἐλλ. τῷ Α[] ἐξανκτέλη, Β. ---1 πρότερον ἐν τῷ Β ϑησαυρίξζεται. 
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Ι1ὅ 

ἰῷ ῷι 

αὐτοῦ Πατριχργείου νοταρίων τετίμητα! τάξει, Τοῦ δὲ προειρη- 

μένο) τῶν “Ἱεροσολύμων πατριάργου ϑαυμάζοντος τὸ ἐν πᾶσ! 

νηφἄλεον αὐτοῦ χαὶ πρὸς ἅπαντας ἐπιειχὲς χαὶ γαρίεν, περὶ τὰ 
- ἂν ας [ὠ " Υ̓ νος ΠΕΡ λ Ε ἿΣ 8 Ὡ ᾿ λὰ ἣ λέ ἔσχατα τῆς αὐτοῦ ζωΐς μεταχαλεσάμενος Θεύδωρον τὸν ϑεοφιλέ- 

στατον αὑτοῦ οἰχονόμον, δεόντως αὐτῷ προσέταξεν ἐχχλησιαστιχὸν 
ἘΞ. ». τς αν ς δ ὅπ π ΦΕΘΕΡΕ Ἁο ς ὶ , Ὁ. ΡΣ Σ τὸ οἱἰονοῦν πρᾶγμα μετὰ τελευτὴν αὐτοῦ ἄνευ γνώμης χαὶ βουλῆς 

τοῦ εὐσεβοῦς τοῦτο χαὶ φιλοθέου ἀνδρὸς μὴ διοικηϑῆναι, ἀλλὰ 

πάντα μετὰ συναινέσεως αὐτοῦ πράττειν' τοῖς γὰρ μυστιχοῖς ὀρϑαλ- 

μοῖς ὡς πνευματικὸς ἑώρα φανερῶς τὰ τοῦ πνευματιχοῦ τούτου 

κατορθώματα, χαὶ νέος ὧν τῇ ἡλιχία παλαιῷ τῷ φρονήματι τοὺς 

ξν παλαιότητι γρόνων ὡς νέους ὑπερενίχα, χαὶ γέγονε τῶν ἐχχλη- ) παλαιότητι χρόν ς νέους ρενίχα, χαὶ γέγονε τῶν ἐχχλη 
ο- ᾿ ρ ᾿ φ . ᾽ - 4 ᾿ σιαστιχῶν πραγμάτων ὑπέρμαχος, ὅπλοις ἀριστεύων τῆς εὐσεβείας 

χα! τῆς χρηστῆς διοιχήσεως ἐγείρων: τὰ τρόπαια" χαὶ τοῦ οἶχο- 
ἀρ “-“΄, “ ΧΙ ΣΝ » ὍΘΕΝ ΡΟΝ “- κΑ “,.4.)“» ΑΥ̓ΈΒΙΝ : . Ν . ͵ μιᾷ ᾽ ΩΝ » 4 νομοῦντος ἀνδρὸς γέγονεν ἀντιλήπτωρ χαὶ βαχτηοία ἔμψυχος, ἐν 

΄“ 94 ’ - «ς ’ - ον} “ Α .: τῇ εὐσϑεία τῶν πραγμάτων διοιχήσει τοῦτον ὁδηγῶν. Καὶ μοναχὸς 
᾿ ΎΥ̓ . ᾿ “« « -- - Ω . . « μὲν τν ὁ μετὰ τοῦ Θεοῦ χαὶ Θεοῦ δοῦλος πολλοστὸς ἐν ἀγαϑοῖς. 

τοῖς ἱερεῦσιν ὅσια πάντα ἐπιδειχνύμενος, τοῖς πτωχοῖς πλουσίως 

διαρχῶν, ὀρφανῶν πατήρ, χαταπονουμένων ἐχδιχητής, λυπουμένων 

γαρμονή, ἀθυμούντων ἀνατολὴ παραμυϑίας, χαὶ τοῖς πᾶσι τὰ 

πάντα ἀποστολιχῶς διὰ Θεὸν γέγονε, παρὰ πάντων ἐν πᾶσι 

αυμαζόμενος. 
“- “Δ “ Γ" Α “ Δ. μι "Ὁ" 4. Τῆς δὲ ἁγίας καὶ οἰχουμενιχῆς ἕχτης συνόδου ἐν τῇ ϑεο- 

φυλάχτῳ χαὶ βασιλίὸο! πόλει, ὡς χεφαλῇ τοῦ σώματος τυγχανούση, 

τοῦ παντὸς “ριστιανιχωτάτο) πολιτεύματος, εὐσεβῶς χροτηϑείσης 

ἐπὶ Κωνσταντίνο" τοῦ τότε ἐν τοῖς ζῶσιν ὄντος ὀρϑοδόξου τῶν 

χριστιανῶν βασιλέως, τοῦ πατρὸς Ἰουστινιανοῦ, χαὶ τὰ τῆς χαχο- 

οξίας ζιζάνια τ ὀρεπάνῃ τῶν εὐσεβῶν ἐχ ριζῶν ἀποτεμνούσης. 

χαὶ τὸ περὶ δ0 τούσεων χαὶ θελημάτων χαὶ ἐνεργειῶν ἐπὶ τῆς 

ξνσάρχου οἰχονομίας τοῦ ἑνὸς τῆς ἀγίας χαὶ ζωαρχιχῆς τριάδος 

1 πατριιρχίου Α. -- 8. ἐπιηχὲς Α1| χαρεῖεν Α, χάριεν Β. --- 9 πνευματιχῶςξ 

ΔΑ. -π 18 ἐγείρων Α, ἐγχειριᾶ» Ὦ. - 1 εὐθείᾳ Δ, ϑεία Β. -α 16 ὁ Α, στι Β]]} 

πολλοστὸς Αι, πιστὸς Δ, -ο 19 παραμυϑείας Α. το 20 Κορινϑ. 1, ϑ΄, 22. - 

Ὡ5 ὄντως Α. 



τ. 119... 

χυρίη" ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ χαλῶς ὁρισάσης, καὶ πρὸς θεραπείαν 

τοῖς τὰ ἐναντία τούτων χαχοδόξως νοσοῦσιν ὑεοφιλῶς ἐχρωνησάσης, 

ὡς ἀπανταχοῦ ταῖς ἁγιωτάταις τοῦ Θεοῦ ἐχχλησίαις τῶν παρὰ 

τῆς εἰρημένης ἁγίας ἕχτης συνόδου ϑεοπρεπῶς ϑεσπισϑέντων χαὶ 

κατὰ τὴν ἐχχλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων ἐγγράφως παρὰ τοῦ βασι- 

λέως ἀποσταλέντων, χαὶ πάντων τῶν ἐχεῖσε συναχϑέντων ἐπὶ 

τοῦτο, ἱερέων τε χαὶ ϑεοφιλῶν ἀνδρῶν, χαὶ μετὰ πολλῆς χαρᾶς 

ἀσπασαμένων τὰ τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων συγγράμματα, χαὶ πᾶ- 

σὰν φλόγα χαχοδόξου δίψης ἀποσβεσάντων, ὡς ἐχ πηγῆς τῆς 

ὁρϑοδοξίας χορεσϑέντων αὐτῶν τὰ νάματα, τὸν προχείμενον ἡμῖν 

ἄνδρα, τὸν ἄξιον τοῦ Θεοῦ δοῦλον. εἰ χαὶ ἐν ἡλιχίᾳ νέᾳ ὑπῆρχε, 

μεγάλως διὰ τὴν σεμνότητα τῶν τρόπων ἐπιλεξάμενοι χαὶ τούτῳ 

ἐγχειρίσαντες καὶ ἐμπιστεύσαντες τὰ τῶν εἰρημένων εὐσεβῶν ὃδογ- 

μάτων ἀντίγραφα, ἤγουν τῆς ὀρϑῆς αὐτῶν πίστεως τὴν ὁμολογίαν. 

μετὰ χαὶ δύο εὐλαβῶν γερόντων τοῦτον πρὸς τὸν αὐτὸν ἀνέπεμψαν 

εὐσεβέστατον βὰσιλέα' τοῦ δὲ αὐτοῦ βασιλέως πρὸς τὴν χρείττω 

μετατεϑέντος ζωὴν χαὶ τὸν φϑαρτὸν τοῦτον χἀταλιπόντος βίον, τὰ 

τῆς βασιλείας διαδέξασϑαι σχῆπτρα τὸν αὐτοῦ υἱὸν Ἰουστινιανόν, 

ὦτινι χαὶ τὰ λεχϑέντα τῆς εὐσεβείας ἀπεχόμισεν ἀντίγραφα ὁ εὖ- 

σεβὴς οὗτος χαὶ Θεῷ προσῳχειωμένος ἀνήρ᾽ καὶ παρὰ τοῦ εἰρη- 

μένου ὀρϑοδόξου βασιλέως Ἰουστινιανοῦ τὰς περὶ τῆς ἀποδοχῆς 

εὐσεβεῖς αὐτοῦ δεξάμενος χεραίας, χαὶ ταύτας ἐμπιστεύσας τοῖς 

μετ᾽ αὐτοῦ συνχπολυϑεῖσιν, ἀπέστειλε πρὸς τοὺς χατοιχοῦντας τὰ 

Ἱεροσόλυμα, ἐξ ὧν χαὶ ἀνεπέμφϑη. 
Ἁ “«Ψ δ. Μένει οὖν ἐν ὅροις τοῦ χαλοῦ ὁ πρὸς πᾶσαν ὁδὸν σωτη- 

Ι 

ρίας ἐχτρέχων' τοῦ γὰρ Θεοῦ χαὶ δεσπότου περὶ τοῦ ἰδίου 
-- ι “« ᾽ 3 Π “Ψ ΜΕΝ 

δούλου χρεῖττόν τι προβλεψαμένου χατὰ πρόφασιν εὔχρηστον, 

τὴν ἀπὸ τῆς τῶν ἐχϑρῶν γῆς μετάϑεσιν, ὡς ἀπὸ Ἱεριχὼ εἰς 
ς ; 3 χ - ᾿ ἢ , , Ἱερουσαλήμ, τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων τούτῳ συμφερόντως χαρί- 

1 ὡρισιέσης ΔΑ. --- 2 χαχοδόξοις νοσούντων Ἐ.,--- 11 νὲχ] ἐλλ. τῷ Α.--- 18 ἐγχη- 

ρέσαντες ΔΑ, ἐγχειρήσαντες Β, -- 17 χκαταλειπόντος Α. -- 18 υἱὸν αὐτοῦ Β. - 

20. οὗτος] ἐλλ. τῷ Β || πρὸσοἰκειομένος Α. --- 20 ὁδὸν σωτηρίας) Πρᾶς. ις΄, 17. -- 

27 προβλεψαμένου Β |] εὔχριστον Α, εὐχάριστον 8Β. 
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4 Ψ ἢ ν , , ς -« ὶ -«ῳ . 

ζεται ἐν Ὑ χαϑίσας χαὶ δύναμιν χάριτος, ἀποστολιχῶς εἰπεῖν, ἐξ 
μ Σ Ν᾿ 5 ᾽ -« .«“ » ΝῪΝΝΑΨΝ ᾿ ὕψους ἐνδιδύσχεται, ὡς μαϑητὴς τῶν μαϑητῶν χαὶ διδασχάλων 

« 4] 4 ’ Ἁ ᾿ “« , 4 -- 

τῆς ὅλης οἰχουμένης χαὶ μιμητὴς τῶν χατορϑωμάτων χαὶ τῆς 
9 “« ἌἌΛΜΝ ῳῷ ἴφε Α ’ ΄“ν Ν Ὲξςξ-ϑ 

θείας αὐτῶν διδασχαλίας. Τῇ γὰρ σαγήνῃ τῶν πρὸς διόρϑωσιν 
. Π ἂν 

λόγων αὑτοῦ πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων πνευματιχῶς ἀγρεύσας, τῷ ὲ 
. Ἁ Θεῷ λογιχὸν προσήγαγεν ὀψώνιον: ἐν ἣσυχίᾳ γὰρ ἐπὶ πλείστους 

χρόνους διάγοντος αὐτοῦ χαὶ ἐν τῷ ἰδίῳ σχολάζοντος χελλίῳ, οὐχ 

ἐπὶ πολὺ τοῦτον ὁ Θεὸς ηὐδόχησεν ἀρρρυπ εόϑ αν, ἀλλὰ πρὸς 

Ψυχιχὴν αὐτοῦ τε καὶ τοῦ πλησίον ὠφέλειαν τοῦτον ἐφανέρωσεν, ὅπως 

αὐτὸς ὑπὸ ἄλλων ὠφεληϑῇ, ἄλλους ὠφελῶν. Τὰ τῆς αὐτοῦ τοίνυν 

χρηστῆς διαγωγῆς διαγινώσχετα! τῷ τότε βασιλεῖ χατ᾽ οἰχονομίαν 

τοῦ ἄνω βασιλέως, τοῦ βασιλεύοντος τῶν ἐπὶ γῆς βασιλέων, καὶ 

προχειρίζεται διάχονος͵, χατὰ βασιλικὴν πρόσταξιν, ἐν τῇ Μεγάλῃ 

τοῦ Θεοῦ Καϑολιχῇ ᾿Εχχλησίᾳ, μεγάλως ἐν τῇ ἱερατιχῇ τῶν ὃι:α- 

χόνων διαπρέπων τάξει, ὥστε χαὶ πρεσβυτέρους τὸ ἐν νεότητι 

αὐτοῦ ὑπὲρ γέροντας θαυμάζειν φρόνημα' χαὶ μετ᾽ ὀλίγον ὃ πολὺς 

ἐν διδασχαλίαις πατὴρ γίνεται πατὴρ ὀρφανῶν, τὴν τοῦ εὐαγοῦς 

Ὀρφανοτροφείου ἐμπιστευϑεὶς φροντίδα, χαὶ ὡς εὐγενὴς ταῖς χατὰ 

Θεὸν ἀρεταῖς χαὶ φιλόπτωχος πλούσιος χαὶ τὴν τῆς εὐσεβοῦς 

διαχονίας τῶν Ἐϊγενίου διοίχησιν. καὶ τὸ στενὸν τῶν δύο τούτων 

τόπων ὁ τῆς τριάδος μύστης εἰς πλατυσμὸν πολλῶν ἀγαϑῶν πα- 

ραχρῆμα μετήγαγεν, εὐχαῖς τε χαὶ χρηστῇ διοιχήσει τὰ χάτω 

χείμενα δεόντως ἀνύψωσε, τοῦ μὲν ἑνὸς εὐαγοῦς τόπου τὸν ὀρ- 

φανισμὸν ὀρφανίσας τῇ χρηστῇ χαὶ πατρικῇ ἀντιλήψει, τοῦ δὲ 

ἑτέρου εὐαγοῦς οἴχο" ἐν πλάτει τὴν στένωσιν ἀποδιώξας χαὶ τῷ 

ἀδιαλείπτῳ ἐπισιτισμῷ τοὺς πτωχοὺς διχϑρέψας, ὡς ἄλλος σώφρων 

Ἰωσήφ, οὐχ ἐν Αἰγύπτῳ, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς οἴχοις τοῦ Θεοῦ τοῖς πένησιν 

ὡς ἀδελφοῖς χαταφανείς. ᾿Πντεῦϑεν λοιπὸν ὡς ἐχ δυνάμεως εἰς δύνα- 
3 “ γ"- 

Ξ' μ'ν πορευόμενος χαὶ ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν μετερχόμενος, ὡς ἐχ Θεοῦ 

1 χαὶ καϑίσας 8} || Δουκὰ ιδ΄ 49. --- 4 σχγήνη - - ἀγρεύσας] Ματῦ. ιγ΄, 47. -- Ο ὀψό- 

γιὸ» Α. --- ἡ σχολίέξοντι δ. --- 8 εὐδόκησεν Α.--ὶῸ ὠφελεϑῆ Α |} τὰ τῆς] ταύτης Α.-- 

11 τότε] ἐλλ. τῷ Π. --- 18 εὐγενεῖς Α. --ο 22 τε] ἐλλ. τῷ Α, --- 34 ὀρφανήσας Α.--- 

28. τὰ δυν, εἰς δύναμιν] Ἐχλμ. πγ΄, 8. - 29 ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν] Κορινϑ, 2, γ΄, 18. 



χαλούμενος, αὐτὸς δὲ διὰ τὴν ταπεινοφροσύνην παραιτούμενος, ὁ 
Ἁ - ’ ξς ΑΔ ᾿ 9 Ἁ ᾿ πτωχὸς τῷ πνεύματι διὰ τὴν οὐρανῶν βασιλείαν χαὶ μὴ ϑέλων 

τοῖς ὑψηλοτέροις ἐπιβαίνει. ψηφισθεὶς προσφόρως ὑπὸ ἀξίων ὡς 

ἄξιος ἀρχιεπίσχοπος τῆς Κρητῶν φιλοχρίστου νήσου. 

6. Καὶ ἀποχαϑίσταται ἐν τῷ ἑτοιμασϑέντι αὐτῷ παρὰ Θεοῦ 
--" ᾿- τ “ ὃ , "Ὡ να δ “« 9 “« » 

τῆς ἀρχιεπισχοπῆς ϑρόνῳ, δεχϑεὶς παρὰ τοῦ ἐχεῖσε παντὸς ἱερα- 

τιχοῦ τάγματος χαὶ τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ μετὰ γαρᾶς μεγάλης 

ὡς ποιμὴν εὐσεβείας, τὰ ἐμπιστευϑέντα αὐτῷ λογιχὰ πρόβατα ὡς 

ἐν μάνδρᾳ τῇ ἐχχλησίᾳ τοῦ Θεοῦ χατασφαλιζόμενος χαὶ ῥάβδῳ 

δυνάμεως τῷ ὅπλῳ τοῦ ζωοποιοῦ πάϑους, σταυρῷ, ἐπιδεξίως τοὺς 

εὐωνύμους χαὶ νοητοὺς ἀπελαύνων ϑῆρας, χαὶ τῇ σφενδόνῃ τῶν 

ἀνα ον εὐχῶν τούτους σφοὸρῶς χατατραυματίζων διὰ τὴν 

ιτεϑεῖσαν αὐτῷ μεγίστην τῆς ἱερωσύνης ἀρχήν, ὡς γινώσχων 

πιχείμενον βάρος τοῖς ἐμπιστευομένοις λογιχὴν τοῦ Θεοῦ ποί- - ᾿ ' Σ ᾿ 

ϑνην. Καὶ λόγον τῷ λαῷ προσεφώνησε, δι᾽ αὐτοῦ φανερῶς δει- 

χνύων τὸ ὡς εἴρηται ἐπιχείμενον τοῖς ἱερεῦσι φορτίον. τὸ γὰρ 

τῆς πρώην ἣσυχίας ἐνάρετον ἔπειϑεν αὐτὸν λυπεῖσϑαι, οἷα ζη- 

ἱ͵ἱαν ὑπομενηχότα, ὡς ἐννοοῦντος αὐτοῦ ϑησαυρόν, τὸ ἰδιάζειν, 

ἀπολωλεχέναι: ὁ ὃὲ διδοὺς λόγον ἐν ἀνοίξει στόματος Θεὸς 

Δόγος χαὶ διὰ τοῦ προφήτου Δαυὶδ φϑεγξάμενος “ἧ᾿πλάτυνον τὸ 

στόμα σοῦ χαὶ πληρώσω αὑτό, αὐτός, ὡς προειδὼς τὴν σοφίαν τῆς 

καρδίας μελέτην τοῦ ϑεσπεσίου τούτου ἀνὸρός, μᾶλλον τὸ στόμα 

αὐτοῦ πληρώσας συνέσεως, τοῦτο πρὸς δόξαν ἐπλάτυνε τῆς αὐὑ- 

τοῦ μεγαλειότητος. “Οϑεν χαὶ ἐγχωμίων λόγους διατρόρους πρὸς 

τὴν πανάμωμον χαὶ πάσης χτίσεως ὑπερτέραν, τὴν παρϑένον χατὰ 

φύσιν χαὶ ὑπὲρ φύσιν μητέρα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ χαὶ Θεοῦ ἀλη- 

ϑινοῦ, μετὰ πάσης εὐφροσύνης χαὶ ἀγαλλιάσεως ἐξέϑετο, εἴτα δὲ 

χαὶ εἰς τὴν ὑπὲρ τῆς ἀληϑείας ἀποτομὴν Ἰωάννου τοῦ προδρόμου 

βαπτιστοῦ χαὶ ἑτέρων ἁγίων χαὶ ὁσίων" πατέσων. 

2 πτωχὸς τῷ πνεύματι] Ματ, ε΄, 8. --- 8 ὑψιλοτέροις Α || ψηφισϑεὶς οὖν Β.-- 

ὅ καὶ] ἐλλ, τῷ Β || ἠτοιμασϑέντι Α. -- 9. ῥάβδῳ δυνάμεω;:) Ἡαλῳ. ρ΄, 2. --- 11 σφεν- 

δόνι Α. -ο 17 πρόην Α [|| λοιπεῖσϑαι Α ||] οἷαν Β. --- 19 ἀπωλελοχένιι Α || ὃ:ὃ. 

λόγ. ἐν ἀνοίξει στόματος) ᾽᾿ἔφεσ. ς΄, 19, --- 20 ΐχλυ. π΄, 11. --- 21 αὐτώ Α. --- 

22 ἀνδρὸς τούτου ΒΒ. -- 2228 Ἰαλμ,. πη΄, 4. 
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7. Ὡς οὖν ἑαυτὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἔργων ἀγαϑῶν ἐργασάμε - 

νος, χατὰ Παῦλον τὸν ἅγιον ἀπόστολον χαὶ μαϑητὴν τοῦ Κυρίου 
Ἁ “« , ᾿ -ΎΤἭΙ Ἦ λ ὸ Ἶ 4 ςς Θ α« ἦ ὡς Δι ς χαὶ τῶν περάτων διδάσχαλον, τὸν εἰπόντα ναὸν Θεοῦ εἶναι τὸν 

ἄνϑρωπον, ναὸν ἐχ νέας εὐπρεπῶς ᾧχοδόμησε τῆς παναχράντου 

χαὶ πανυμνήτου ϑεοτόχου Μαρίας, τοῦ ἐμψύχου χαὶ ἡγιασμένο" 

τοῦ Θεοῦ Λόγου ναοῦ, Βλαχέρνας τὸν τοιοῦτον παρ᾽ αὐτοῦ οἱχο- 

δομηϑέντα ναὸν ὀνομάσας, ἱερεῖς λειτουργοὺς ἐκ τοῦ μοναχιχοῦ 
μ 4 9 “«« ἰ »»Ἕ Ν᾿ Ἅ Ἂ ἰσ ᾿ “Ὃ 

σχήματος ἐν αὐτῷ πρὸς ὑμνῳδίαν χαὶ δοξολογίαν Θεοῦ ϑεοπρε- 

πῶς ἐγχαταστύήσας, εἰς ἀντίδωρον τῶν μεγαλοδωρεῶν χαὶ ἀντιλύ- 

ψεων τῶν εἰς αὐτὸν παρὰ τῆς τοῦ Θεοῦ πύλης προελϑόντων᾽ χα- 

λῷ δὲ τὸ χαλὸν ἐποιχοδομῶν χαὶ ἀγαϑὰ ἐπ᾽ ἀγαϑοῖς χαϑ᾽ ημέ- 

ραν τιϑέμενος---οὐ γὰρ ἦν αὐτῷ σχεδὸν ἡμέρα μὴ διχα!οσύνης 
“« δὲ 4, ’ ς δ] Η 9 ἊΨ κω 

φῶς ἐξ ἔργων ἀνατέλλουσα ---, ὡς τὸν πλησίον εὐεργετῶν χαὶ Θεῷ 

ἔνϑεν ἐγγίζων, τοῖς σωματικοῖς ἅμα χαὶ ἐξ ἐνδείας νοσοῦσιν 

ιό οἶκον παραμυϑίας χαὶ ἰατρείας ἐχ νέας ὁ παλαιὸς οὗτος χαὶ ἐν 

χατοορϑώμασι γεγηραχὼς συνεστήσατο, τὸν χαλούμενον Ξενῶνα, 
κε 9 ’ ’ ἝΝ «,» . , 4 -Ο, 

πᾶσαν αὐτάρχειαν χρείας διὰ Χριστὸν ἐξ οἰχείας ἐπιδόσεως παρα- 

σχών, ὡς τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ ἐν ἱλαρότητι προσφέρων χαὶ ὡς 

τὸ τῆς σοφίας ῥητὸν ὁ σοφώτατος οὗτος ἐχμαϑὼν χαὶ γινώσχων, 

τὸ “ἐν ἐλεημοσύναις χαὶ πίστεσιν ἀποχαϑαίρονται ἁμαρτίαι "" καὶ 

ὁιαχονίαν ὡς πτωχὸς τῷ πνεύματι τοῖς πτωχοῖς διαχονῶν χατε- 
’. Ὰ 3 .«- ᾿ Θι 'Ν Ἄ “.» . ’ ᾿ σχεύάσε χαὶ ἐν νιπτῆρι βάλλει ὕδωρ, τὴν ἐξ οἰχείων χρημάτων 

ὡς ἐξ ἀγγείων ἐπιχέων τῷ τόπῳ τῆς χρείας αὐτάρχειαν- χαὶ 
᾿ . 9. ΩΡ , πο ν  τνν λέ" ἢ 2 8. ἢ ιἊν 
,) ὀρϑὴν διεζωσμένος ὥσπερ λέντιον πίστιν, ἐξ ἀμφοτέρων οὐχὶ Α 

ἰ 

πόδας μόνον ἀλλὰ χαὶ πᾶσαν αὑτοῦ τὴν ψυχὴν ἀποπλύνας χαὶ 
4 ,» 9 μ Ύ ᾿ ᾿ “᾿ “ , Φ ἷ 

ἐχμάξας ἀπελεύχανε. Πιστὸς οὖν ἱερεὺς ὧν τοῦ μεγάλου ἱερέως 

χαὶ τοὺς οὐρανοὺς διεληλυθότος, ὡς ἐν ϑυσιαστηρίῳ τῇ ἑαυτοῦ 

Φυχῇ δεχτὰ τῷ Θεῷ χαϑ’ ἡμέραν θύων, χαὶ τοὺς ἠμελημένους 

ἐπιμελῶς ἀνεχτίσατο ἐχχλησιαστιχοὺς ναούς, χαὶ ὅσα τούτοις πρὸς 

1 τοῦ] ἐλλ. τῷ Β [] ναὸν τοῦ Θεοῦ] Κορινϑ. 1, γ΄, 10. ς΄, 16} ἐξ ἔργων ἀγαϑῶν] 

Ἔφεσ. 3΄, 10. Κολοσ. α΄, 10. Τιμοϑι 1, β΄, 10. -- 6. βλαχέρνκις Β. --- 7 ὠνομά- 

σις Δ. τὸ 12. δικαιοσύνης φῶς] πρϑλ. Σοφ. Σολομ. ε΄, 6. -- 18 τῶν Β. --- 14 τὸ 

ἔνϑεν ἐλλείπει τῷ Β, -- 17 ἐπιδϑώσεως Α. --- 20 Παροιμ. ιε΄, 27, --- 21 πτωχὸς τῷ πνεύ- 

μάτι] Ματῇ. ε΄, 8.-- 24 ὀρϑὴν Α, ὀσφὺν Β. --- 28 ἡμελιμένους Α. -- 29 ἀνεχτήσατο Α. 
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χόσμον ἱερῶν χειμηλίων ἁρμόδιον ὁ παγκόσμιος οὗτος παρασχών, 

εὐπρεπῶς αὐτοὺς χατεχόσμησεν. 

8. Τί δὲ διὰ τὸν ἑαυτοῦ δοῦλον χαὶ φίλον ὁ Θεὸς τοῖς πο- 

λεμίοις ἐχϑροῖς πεποίηχεν: Οἱ γὰρ ἀλιτήριοι ᾿Αγαρηνοὶ ἐν ϑα- 

λάσσῃ τὸ ὅρμημα αὑτῶν ϑέμενοι, διὰ πλήϑους σχαφῶν ἐν τῇ φιλο- 

χρίστῳ Κρητῶν νήσῳ ἐχμανῶς ἐπέστησαν, ὅπως αὐτοὺς ὡς χατα- 

χρίτους ἣ τοῦ Θεοῦ χρίσις διὰ τὰς ἀδίχους αὐτῶν χατὰ τῶν χρι- 

στιανῶν ἐπιβάσεις χαὶ ἐν Κρήτῃ χαταδιχάσῃ τῷ γὰρ ὀχυρώματι 

τῷ προσαγορευομένῳ Τοῦ Δριμέως, ἐν ᾧ πρὸς τὸ σύνηϑες ὁ τοῦ 

Θεοῦ ἄνθρωπος μετὰ τοῦ ὑπ᾽ αὐτοῦ ποιμαινομένου χριστιανιχω- 

τάτου λαοῦ διὰ τὰς ἐχϑριχὰς ἐπιβάσεις εἰσήρχετο, οἱ βάρβαροι 

πρὸς πολιορχίαν παραχαϑίσαντες χαὶ πολλὰς μηχανὰς πρὸς παρά- 

ταξιν πολέμων ἐν αὐτῷ ἐπιδειξάμενοι, τὸ ἄπραχτον ἑαυτοῖς περι- 

ἐποιήσαντο, ζημίαν τὴν ἰδίαν κατάλυσιν ἀντὶ χέρδους τῆς αἰχμα- 

λωσίας οἰχειωσάμενοι, ἐχ βελῶν τῶν εὐχῶν τοῦ πρὸς Θεὸν ὡς 

τόξον τὸ ὄμμα τείνοντος ἱερέως πολεμηϑέντες. 

9. Τοιοῦτον τὸν ἑαυτοῦ ἄνϑρωπον ὁ Θεὸς περίδοξον ἀναδείξας, 

χαὶ λοιμιχῇῆς νόσου τῷ λαῷ τῆς χατ᾽ αὐτὸν νήσου ἐπελϑούσης 

χαὶ ἀνομβρίας χατὰ παίδευσιν Θεοῦ ἐπιπεσούσης, τὸν μὲν ὑετὸν 

παρὰ Θεοῦ ἐξηῃτεῖτο τῇ διψώσῃ γῇ καταπεμφϑῆναι αὐτὸς ἀπαύ- 

στως χαὶ ἀχορέστως, ὡς διψῶν τὴν τοῦ Θεοῦ διχαισύνην, ὄμβρους 

δαχρύων αὐτῷ προσφέρων χαὶ παρ᾽ αὐτοῦ τὰ τῶν αἰτήσεων χομιζό- 

μενος, χαὶ ὥσπερ ἐμπλάστρῳ ταῖς πολλαῖς νηστείαις χαὶ ἀνυστά- 

χτοῖς ἀγρυπνίαις χαὶ ἀδιαλείπτοις εὐχαῖς χεχρημένος, τῇ ϑεηλάτῳ 

προσέφερε νόσῳ χἀὶ τὴν ἰατρείαν ἔλαβε παρὰ τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν τραυ- 

ματισϑέντος χαὶ ἰασαμένου τὰ ἀνίατα πάϑη Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος 

χαὶ λυτρωτοῦ Θεοῦ ἡμῶν, χαὶ ὅλοις ὅλος ἦν τὰ πρὸς Θεὸν δι’ 

ἱχεσιῶν μεσιτεύων χαὶ ἀβλαβεῖς διαφυλάττων, νουϑετῶν ἅπαντας 

χαὶ χαϑοδηγῶν τῶν μὲν φαύλων ἀπέχεσϑαι πράξεων χαὶ τοῦ εὖ 

2 αὐτοὺς) ἐλλ. τῷ Β. --- 4 ἀλλητήριοι ἀγαρινοὶ Α. --- 6 ἐμμανώς Β || κατα- 

κρέττοις Α. --- 7 τῶν] ἐλλείπει τῷ Β. -- 10 ποιμενομένου ΑΒ || χριστιανικοτιέ- 

του Α. -- 12 παραχαϑήσαντες ΑΒ. --- 16 τὸν ϑεὸν Β. --- 17 λοιμικῆς Α. -- 
20 ἐξαιτῆτο Α. --- 24 προσευχαῖς Β |} ϑεϊλάτω Α. 

Υ. 12 
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20 

ΞΡ τς Ἐπ 

ποιεῖν ἀντέχεσθαι χαὶ τὴν βασιλιχὴν τῶν ϑείων ἐντολῶν π᾿ εὐε- 

σϑα: τρίβον, τὴν εἰσάγουσαν εἰς. τὴν τῶν οὐρανῶν βασι ἰαν. 

Χρείας ὃξ οὕτω χαλεσάσης, ὥστε ἀνελθεῖν αὐτὸν ἐν τῇ ὑ γφ"- 

λάχτῳ πόλει χαὶ βασιλίδι τῶν πόλεων, πολλοὶ πρὸς αὐτὸν φε- 

λείας χάριν ἀόχνως παρεγίνοντο, χαὶ οἱ μὲν τὸ πρᾶον αὐτο χα- 

ϑορῶντες, τὸ ϑυμῶδες χαὶ ὀργίλον ἐξ ἑαυτῶν ἀποδιώχοντε, ἐν 

Ἰαλήνῃ διετέλουν, ἄλλοι ὃξ τῷ ὑετῷ τῆς διδασχαλίας αὐτο τὰς 

καρδίας χαταρδευόμενοι διχαιοσύνην ἐχαρποφόρουν Θεῷ" χαὶ . τρα- 

τευόμενοι πρὸς αὐτὸν παραγινόμενοι, καὶ παρ᾽ αὐτοῦ χαλῶς ιδα- 

σχόμενο! ἀρχεῖσϑαι τοῖς ὀψωνίοις αὑτῶν χαὶ μὴ διασείειν τινι, τὸ 

ἀναδίχητον ἔνϑεν προϑύμως χατησπάζοντο᾽ χαὶ πένητες παρ᾽ « ὑτοῦ 

ἐν πλάτε! διατρεφόμενοι πλουσίως τῷ Θεῷ τὴν εὐχαρι ττίαν 

ἀνέπεμπον. 

10. Εἶτα λοιπὸν τὸ τέλος τῆς προσχαίρου αὑτοῦ ζωῆς ὡς 

πρὸς ζωὴν τὴν αἰώνιον παρὰ Θεοῦ χαλουμένου, καὶ ἢ ἐντεῦϑεν 

μετάστασις μυστιχῶς αὐτῷ ἄνωεν φανεροῦται. χαὶ προλέγε: ταῦ- 

τὴν τοῖς φίλοις αὑτοῦ χαὶ ἐναρέτοις ἀνδράσιν, ὡς ἐν τῇ μητρο- 

πόλει αὐτοῦ ἔτι ζῶν οὐ μὴ παραγένηται" χαὶ μετὰ χαρᾶς πάντας 

περιπτυξάμενος χαὶ ἐν φιλήματι ἁγίῳ χατασπασάμενος ἀπέλυσεν 

ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως, χαὶ τὴν νῆσον τὴν οὕτω χαλουμένην 

Μιτυλήνην χαταλαβὼν προσώρμισεν, οὐχ ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ χατὰ 

πρόνοιαν, ἐν τόπῳ λεγομένῳ ᾿Ερισσῷ, ὡς τὴν ἐχεῖσε κατάπαυσιν 

αἰρετισάμενος. Ὥς οὖν τὴν πίστιν χαλῶς τηρήσας χαὶ τὸν πνευ- 

ματιχὸν ὁρόμον δεόντως ἐχτελέσας ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐχεῖσε 

χεχοίμηται, τὴν φυχὴν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος παραϑέμενος χαὶ 

πρὸς αὐτὸν τὰς ἐντεύξεις ὑπὲρ ἡμῶν ποιούμενος. Καὶ ἢ χοίτη 

τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ γέγονεν ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας μάρτυρος 
Ύ 

᾿Αναστασίας, ἐν ᾧ χαὶ ἀπεχδέχεται τὴν τῶν νεχρῶν διὰ σάλπιγγος 

2 τῶν] ἐλλ. τῷ Α. -- 8 οἴτω Α, αὐτῶ Β. --- 6 χαϑορόντες Α. -- 9 παρ᾽ 

αὐτοῦ Α,. πρὸς αὐτοῦ Β. --- 10 ὀψονίοις Α {|| μη δικσείηντινα Α. --- 14 τὸ τέλος 

λοιπὸν Β. --- 19 φιλήματι ἁγίῳ] Ῥωμ, ις΄, 16. -- 31 μητυλίνην χ΄ πρόσώρμησεν Ἀ.-- 

22 'Ερισσῷ τΞ ᾿Ερεσσῷ, --- 28 ἐρετησάμενος Α [1 τὴν πίστιν κι τηρήσας χαὶ τὸν πν. 

δρόμον ὃ. ἐκτελέσας] Τιμοῦ. 2, δ΄, 7. --- 24 ἐπιτώ αὐτῶ Α. --- 28 διὰ σάλπιγγος] ἐλλ, 

τῷ Β. - 29 τῆς δευτέρας] ἐλλ, τῷ Β. 



ΞΞ..179:5 

ἀνάστασιν ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς δευτέρας μετὰ πολλῇς δό- 

Ξης ἐπιφανείας “τοῦ μέλλοντος χρίνειν ζῶντας χαὶ νεχροὺς χυρίου 
« τὸ 9 “ “- Ὁ} 9 Ύ ᾿ Ἁ “- ’ “- ,;, ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ", ἐξ οὐ χαὶ τὸν μισϑὸν τῶν πόνων τῶν ἔρ- 

Ἴων αὐτοῦ, ὡς τῆς ὅλης Ἡμέρας τὸν χαύσωνα βαστάσαντὸς͵ λή- 

ψεται: ἡ δὲ ἐν Χριστῷ χοίμησις αὐτοῦ γέγονε χατὰ τὴν τετάρτην 

ῦ ἰουλίου μηνὸς ἰνδιχτιῶνος ὀγδόης" τῷ δὲ Θεῷ καὶ πατρί, ἅμα τρυ εθ0 αὐ, Ὁ ΘΟ; ; ρι, ἂμ 
τῷ υἱῷ χαὶ Θεῷ σὺν τῷ παναγίῳ χαὶ ὁμοουσίῳ πνεύματι, τῇ 

αιᾷ τριαδιχῇ ϑεότητι, ἀνϑ᾽ ὧν τοὺς ἑαυτῆς δούλους χαὶ ϑεράποντας 

ὡς φωστῇρας τῇ διχαιοσύνῃ τοῖς πέρασιν ἐξέλαμψε, δόξα, τιμὴ 

χαὶ προσχύνησις παρὰ πάντων ἡμῶν ἐποφείλεται εἰς τοὺς αἰῶνας 10 
“« 4} 9 4 

τῶν αἰώνων. ᾿Αμῆήν. 

2 χαὶ ἐπιφανείας Β [|| χρέναι Β || Τιυοϑ, 2, δ' 1. -- 6. ἰνδικειόνος Α, -- 

7 καὶ ϑεῷ) ἐλλ. τῷ Β. 
κ 
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Χ. 

ΑΚΟΛΟΥ͂ΘΙΑ ΣΥΝ ΘΕΩῚΙ 

ἘΠῚ ΤΗ͂Ι ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΌΠΟΛΙΝ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗῚ ΤΟΥ 

ΑΓΙΟΥ͂ ΔΙΘΟΥ͂, 

ἐν ᾧ μετὰ τὴν ἀποχαϑήλωσιν ἐτέϑη παρὰ τοῦ Ἰωσὴφ 

Χριστὸς ὁ ἀληϑινὸς Θεὸς ἡμῶν, γεγονυῖα ἐν ἔτει χζ’ 

τῆς αὐτοχρατορίας τοῦ πορφυρογεννήτου βασιλέως 

χῦρι Μανουὴλ τοῦ Κομνηνοῦ 1. 

Στιχηρά" ἦχος πλ. β΄ πρὸς τὸ «Ὅλην ἀποϑέμενοι». 

ἼΑνωϑεν χινούμενος Ἐ πρὸς πᾶσαν ἔνϑεον πρᾶξιν 

βασιλεὺς ϑεώνυμος ἔ Μανουὴλ προσέϑετο, " οἷς εἰργάσατο, 

εἰς ἡμῶν εὔχλειαν ἢ, τοῦ πιστοῦ πληρώματος, 

χαὶ τὸ σήμερον ὁρώμενον Ἐ" ἰδοὺ γὰρ πάντιμον 

λίϑον ἐξ ῴας ἀνήγαγεν, Ἐ ἐν ᾧ Χριστὸν χατέϑετο γυμνὸν 

Ἰωσὴφ ῥοαῖς αἵματος ἔ χατερραντισμένον, 
Ἃ ῇ Ἁ Ἁ χαὶ σμύρνῃ χαὶ σινδόνι συλλαβὼν 

τάφῳ χαινῷ χατεσφράγισεν ἔ, ἐξ οὗ ἐγήγερται. 

1 Ἔχ χειρογράφου τινὸς χώδιχος μεμβρανίνου τῆς ἐν τῷ ᾿Αγίῳ Ὄρει λαύρας 

᾿Αϑανασίου τοῦ ᾿Αϑωνίτου, γραφέντος περὶ τὸ τέλος τῆς δυοχαιδεκάτης ἐκατονταετη- 

ρίδος᾽ ὃς ἐστι μήχους 0,146, πλ. 0,125: περιέχονται δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ χώδιχι χανόνες 

ἀσματιχοὶ τριαδιχοί τε χαὶ ἀναστάσιμοι χαὶ κανύνες ἕτεροι πάλιν εἰς τὴν Θεοτόχον᾽ ἢ 

δὲ ἀσματιχὴ ἀχολουϑία, ἣν ὧδε χατεχώρισα, περιέχεται μεταξὺ τοῦ 77-ου καὶ τοῦ 

88-ουὐ φύλλου" ὁ δὲ λίϑος, εἰς ὃν αὔτη ἀναφέρεται, ἔκειτο ἐν τῇ μονῇ τοῦ Παντοχρά- 

τορος [᾿Ανωνύμου περιγραφὴ τῶν ᾿Αγίων τόπων ἐχδ, ὑπὸ ᾿Α. Π.-Κεραμέως. Ἐν Πε- 

τρουπόλει 1890, σ. 2. Νοοίδα ΟΠοηϊδίαα ἰβίοτίδ. Βοηηδο 1885, σ. 289. Μ-τπθ Β. 

ἀ6 Ομϊίγσοτο, Πἰἰπέγδίτοβ σῦββο8 δὴ Οτ]οηΐ, 1, σ. 187. 162]. Ἢ μεταχομιδὴ τοῦ 

λίϑου ἐγένετο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1169 χαὶ 1170. 



ΞΞΞέ; 1. 8.125 ΞΞ 

“Ὅμοιον. 

Πλάχας μὲν συνέτριψε " πάλαι Μωσῆς ϑεογράφους, 

Ἰσραὴλ τὴν ἄπιστον ἢ ἐξελέγχων ἄνοιαν Ἐ παροιστρήσαντος- 

Ἰσραὴλ νέου δὲ Ἐ βασιλεὺς χριστόχλητος 

ὀρϑοδόξως προηγούμενος Ἐ ἀνάγει πόρρωϑεν 

πλάχα ϑεοδόχον, εἰς στήριγμα Ἐ ψυχῶν καὶ βάσιν ἄσειστον 

χράτους πρὸς υἱοὺς διαβαίνοντος" ἔ ὅϑεν γχαρμοσύνως 

προσέλϑωμεν δοξάζοντες Θεὸν 

“τὸν δι αὐτοῦ τὸ βασίλειον Ἐ στέφος μεγαλύνοντα. 

“Ὅμοιον. 

Λίϑον τὸν ἀχρόγωνον Ἐ, τὸν ἀλαξεύτως τμηϑέντα, 

προσπαγέντα ξύλῳ δὲ Ἐ ἐν τοῖς ἥλοις Κύριον ἕ, λίϑος τίμιος 

ἐν αὐτῷ χείμενον ἔ ὡς νεχρὸν δεξάμενος, 

αἷμα στάζοντα ϑεόρρυτον, Ἐ μητρὸς παρϑένου δὲ 

μαϑυητοῦ παρϑένου τε δάχρυσι Ἐ χαταρρανϑείς, εἰσάγεται 

σήμερον εἰς πόλιν βασίλειον ἢ, Θεοῦ λαὸς δεῦτε 

σὺν φόβῳ προσχυνοῦντες χαὶ χαρᾷ 

τῷ βασιλεῖ χαριστήριον ἢ μετ᾽ εὐχῶν προσοίσωμεν. 

ΟΚΑΝΩΝ, ΦΕΡΩ͂Ν ΑἸΧΡΟΣΤΙΧΙΔΑ 

«᾿Ενταφιασμοῦ τὸν λίϑον Χριστοῦ σέβω | ὁ Σχυλίτζης». 

᾽Ὥδῃ α΄. 

Ἦ γος δ΄. «᾿Ανοίξῳ τὸ στόμα μου». 

᾿Επλήρωσε σήμερον Ἐ ὁ βασιλεὺς τὸ προφήτευμα, 

Σιὼν εἰς ϑεμέλια Ἐ τῆς νέας ϑέμενος 

λίϑον ἔντιμον Ἐ, ὃν ἐχ πλευρᾶς σταλάξαν 

αἷμα χαϑηγίασε Ἐ Χριστοῦ ϑεόρρυτον. 

Νεχρὸν ζωοπάροχον ἔ λίϑος βαστάσας σεβάσμιος 

ἡμῖν ἀποδέδοται ἔἜ τῇ ἐπινεύσει Χριστοῦ, 

τοῦ χινήσαντος ἢ πρὸς τοῦτο τὴν χαρδίαν, 

οἷα ϑεοχράτιστον ἤ, τοῦ αὐτοχράτορος. 

“Γὴν πέτραν ἐϑήλαζεν Ἐ ὃ Ἰσραὴλ ὕδωρ βλύζουσαν, 

11 χῶδ. ἀχρόγονον. --- 18 χῶδ, προσοίσομεν. --- 28 χῶδ, ἀποδέδοτε. 

10 

2ὅ 



10 

1ὅ 

Ξε 182 6 

ἡμεῖς ὃξ δεξάμενοι ἘΞ ὃ τοῦ Χριστοῦ ᾿Ισραὴλ 

λίϑον τίμιον Ἐ, ἐν ᾧ ϑανὼν ἐτέϑη, 

ψυχῶν ἀρυόμεϑα ἘΦ ῥῶσιν ἀείβρυτον. 

᾿Αδέτω τοῦ ἄσματος ἘΞ ἢ νοητὴ νύμφη σήμερον" 

“ Ἐξέλϑετε, ἴδετε Ἐ στέφανον νῦν τὸν ἐμόν. 

ὃν ἐβράβευσεν " ὁ Μανουὴλ ὁ ἄναξ, 

λίϑον ϑεοδόχον μου Ἐ μέσον ἐνϑέμενος ἢ. 

Θεοτοχίον. 

Φωνήν σοι προσάδομεν Ἐ τοῦ ᾿Αρχαγγέλου, ϑεόνυμφε" 

“ Χαρᾶς χαῖρε πρόξενε ἢ τῷ χριστωνύμῳ λαῷ, 

ὄρος ἄτμητον, " λίϑος, οὗ ἐτμήϑη, 

ὃς λίϑον ἢγίασε " τὸν νῦν προχείμενον ᾽. 

Ὥδη γ΄. 
«Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόχε ἢ, ἡ ζῶσα». 

Ἰδέτωσαν ἅπαντα τὰ ἔϑνη ἢ Χριστοῦ τὴν ἀπόρρητον ἰσχύν' 

τεϑεωμένην σάρχα γὰρ ἢ λίϑος αὐτοῦ δεξάμενος 

βρύσις ϑαυμάτων γέγονε ἢ, χαρίτων ϑείων πληρούμενος. 

᾿Αρϑήτωσαν πύλαι ἀναχτόρων Ἐ ἀνάχλιτον λίϑινον Χριστοῦ 

χαρμονιχῶς δεξάσϑωσαν Ἐ, ἐν ᾧ ἐπανεπαύσατο, 

νόμῳ σαρχὸς νεχρούμενος, Ἐ νεχροῖς ζωὴν προμηϑούμενος. 

Σταλάξατε, ὄρη, εὐφροσύνην Ἐ χαὶ λίϑων ἢ φύσις σὺν ἡμῖν 

ἀγαλλιάσϑω σήμερον" Ἐ λίϑος χαὶ γὰρ ἡγίάσται, 

σῶμα Χριστοῦ δεξάμενος, Ἐ χαὶ νῦν ἐστι προσχυνούμενος. 

Μελπέτω Δαυίδ’ “Λίνος ἐτέϑη ἔ- καὶ νῦν εἰς γωνίας χεφαλὴν 

ὃ ϑεοδόχος λίϑος γὰρ Ἐ Θεοῦ τῇ πόλει δέδοται 

χαὶ ταύτῃ συνδεϑήσεται Ἐ ἢ χοσμιχὴ τετραμέρεια ἢ. 

Θεοτοχίον. 

Οὐχ εὗρεν ἀρχαίων ἐξ αἰώνων Ἐ ἀξίαν σαρχώσεως αὑτοῦ 

πλὴν σοὺ Θεός, πανάμωμε ἥ, χαὶ ἐξ ἁγνῶν αἱμάτων σου 

τὴν σάρχα συμπηξάμενος ἢ διπλοφυὴς ὥφϑη ἄνϑρωπος. 

ὅ κὠῦ, ἐξέλθεται, ἴδεται. --α 16 κωδ, τεϑεομένην. --- 18 ἀνάχλιτον ΞΞ ἀνάλλιν- 

τρον. -- 24 ξαλ. ριζ΄, 22 αλίϑον ὃν ἀπεδοχίμασαν οἱ οἰχοδομοῦντας, οὗτος ἐγενήϑη 
᾿ ᾿Ὶ ᾿ - ᾽’ 

εἰς χεφαλὴν γωνίας». --- 25 χῶδ, δέϑοτε. 



ἐξ 1 8 3: 

αϑισμα. 

γος δ΄ πρὸς τὸ «Ταχὺ προκαταάλαβεν, 

Προσέλθϑωμεν βρύοντι 

λίϑῳ ϑαυμάτων πηγάς" 

ἰδοὺ ἐξ Ἑῴας γὰρ 

ἤχϑη πρὸς νέαν Σιὼν 

λάμπων τοῖς τεραστίοις 

νοητὸς ὡς λυχνίτης, 

ἄναχτος ὀρθοδόξου Μανουὴλ 

ϑείῳ ζήλῳ, χαὶ δόξαν 

ῷ2 ὥμεν Κυρίῳ, 
[2 43 ’ 

άριν ἀρυόμενο!. » 

Ὀδὴ ὅ΄. 
«Ὃἡ κχκαϑήμενος ἐν δόξῃ ἢ ἐπὶ»:--- 

Ὕπνος ἔσχεν ἐπὶ λίϑῳ Ἐ Ἰαχώβ, ἔνϑα χλίμαχα 

υυστιχῶς προεῖδε᾽ Ἐ χαὶ νῦν δ᾽ ἀφυπνώσας φυσίζωον 

ὕπνον Χριστὸς ἐπὶ λίϑῳ ἔἘ, τοῦτον ἔδειξε 

ϑείαν χλίμαχα Ἔ, πρὸς οὐρανοὺς ἐπανάγουσαν. 

Τῶν χειρῶν χαὶ τῶν ποδῶν σου ἢ χαὶ πλευρᾶς σου τοῖς αἵμασι 

χατερραντισμένος Ἐ λίϑος ἐπανάγεται σήμερον 
λ ᾿ς ᾿ λ ᾿ς , ΕῚ κι ’ ἐπ πρὸς τὴν σὴν πόλιν, σωτήρ μοὺ ἢ, οὐ προσψαύοντας 

πέτρᾳ στήριξον Ἐ τῶν σῶν ἐντολῶν τοὺς ὑμνοῦντάς σε. 

Ὁ τὰς πέτρας ἐν τῷ πάϑει Ἐ διάρρήξας, ἀϑάνατε, 

ἀπεσταυρωμένος Ἐ ὑπὸ Ἰωσὴφ ἀναχέχλισαι 
, Ζ Ἁ ΩΝ Ν ᾿ "Ἂ ᾿ 4“ ΕΡΌν λίϑῳ, καὶ τοῦτον εἰργάσω ἢ βάϑρον ἄρρηχτον 
ξῳ 9 δὰ Ἕ- Ὅς: ’ ᾿ ΄-ς [ς τῶν ἐλπίδων Ἐ τοῖς πίστει. Χριστέ, δεομένοις σου. 

Νεχρωϑείς, ζωῆς ταμία, Ἔ ἐπὶ ξύλου χατέλυσας 

ἀρχὰς ἀερίους ἔ, ἀπολελυμένος τῶν ἥλων δὲ 

λίϑῳ ἐτέϑης χαὶ πύλας. Ἐ σῶτερ, ἔϑραυσας 

τὰς τοῦ “Αὖου χαὶ Ἐ πάντας σαυτῷ συνανέστησας. 

8 χῶδ, λιχνέτης. --- 16)16 ]'ἐνέσ, κη΄, 11, 12. --- 16 κὠὸ, προῖδε [| ἐν τῷ χει- 

μένῳ νῦν δ᾽ ἀλλ᾽ ἐν τῇ ᾧὧχ τοῦ κώδιχος ὁ χαλλιγράφος ἔγραψε χαὶ νῦν οὲ [| κῶδ͵ 

ἀφυπνώσε. -- 22 πέτρᾳ τ πίστει. -- 28 Ὃ τὰς πέτρας ἐν τῷ πάϑει διαρρήξας) 

Ματῦ. χζ', 51 || κῶδ. πώϑη. --- 25 Ματῦ. χζ΄, 60. Μάρχ. τε, 46. 

10 

18 

20 

80 



-- 181:.-- 

Θεοτοχίον. 

Λύϑρῳ, χόρη, τῶν αἱμάτων " σοῦ υἱοῦ χαὶ Θεοῦ ἡμῶν 

σάρχα ἐπὶ λίϑου Ὁ χατηρρυϑρωμένην προσβλέψασα 

ἔλουες δάχρυσιν τοῦτον ἔ, ὅνπερ σήμερον 

ὅ ἀσπαζόμενοι Ἐ ῥύπου Φυχῶν χαϑαιρόμεϑα. 

᾽Ωδη ε΄. 

«᾿Ἐξέστη τὰ σύμπαντα ἢ ἐπὶ τῇ ϑείᾳ»:--- 

Ἰδού, ὡς προέγραψε ἢ Δαυίδ, ἐτέϑη στέφανος 

ἐπὶ χεφαλὴν τοῦ βασιλέως Ἐς λίϑῳ τιμίῳ χεχοσμημένος" 

10 χαὶ γὰρ Νέᾳ ῬΡώμῃ τοῦτον ἀποδοὺς 

ἁπάντων χεχράτηχεν ἢ ἐχ βουλῆς τε χαὶ πράξεως. 

Θεῷ συγχροτούμενος " ὁ βασιλεὺς προσήγαγε 

βούλευσιν εὐσχήμονα πρὸς ἔργον, ἢ πάνσεπτον λίϑον, 

ἐφ᾽ οὗ ἡπλώϑη Χριστὸς ἢ ἀποσταυρωϑεὶς τῷ Ἰωσήφ, 

1ὅ ὡς χόσμον ὑπέρτιμον Ἐ δοὺς τῇ πόλει χαὶ ϑέμεϑλον. 

Ὁ πάλαι ἀνάξιον Ἐ τῆς χιβωτοῦ ἁψάμενον 

ϑέμενος ὑπόδιχον χολάσει Ἐ Θεὸς νῦν χεῖρας 

ἐχλελυμένας τιϑεῖ Ἐ τολμήσαντος ὕϑραύειν ἐν χρυφῇ 

λίϑον, ὃν σὺν ϑαύματι Ἔ περιστέλλουσιν ἴΑγγελοι, 

20ι Ναόν σου τοῦ σώματος ἢ ἤδη λυϑέντα, Κύριε, 

ξύλου Ἰωσὴφ χαταβιβάσας Ἐ ἔϑετο λίϑῳ, 

χατασμυρνίσας πιστῶς Ἐ" σὺ δ᾽ αὐτὸν ἡγίασας, Χριστέ, 

χαὶ τὴν ἐχχλησίαν σοὺ Ἐ ἀρραγῶς χοδόμησας. 

Θεοτοχίον 

25 Χορεύει προπάτωρ σοὺ ἢ Δαυὶδ ὁρῶν ἐκ σπέρματος 

αὑτοῦ προελϑόντα βασιλέα Ἐ σῆς, χόρη., μήτρας, 

ὅστις ὡς λέων ὑπνῶν ἢ λίϑῳ σαρχικῶς ἀναπεσὼν 

ϑεϊχῶς ἐγήγερται ἔ, βασιλεύων αἰώνια. 

2,4 Πρβλ. Ο. Τιβομοηάοτῖ, Εἰνδηρθ]α ΔΡΟΟΥΥΡ δ. [ἰρδβίδθ 1876, σ. 818-814.-- 

8,9 Ψαλμ. χ΄, 4 «ἔϑηχας ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐχ λίϑου τιμίου». --- 

9 χῶδ. χεχοσμημένω. --- 11 τὸ πράξεως ἐκ διορθώσεως τοῦ χαλλιγράφου ἀντὶ τοῦ 

πρότερον ἐν τῷ χειμένῳ γραφέντος πράσεως. --- 258 χὼδ. χγωρεύει {[| ἐκ σπέρματος] 

Ἴωαν. ζ΄, 42. 
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-- 188 -- 

Ὦδη ς΄. 

«᾿Ἐβόησε ἢ προτυπῶν τὴν ταφήν». 

Ῥηξάτωσαν ἢ οἱ βουνοὶ εὐφροσύνην, δοξάζοντες 

τὸν δεσπότην ἔἘ, ὅτι λίδων τὴν φύσιν ἢγίασε᾽ 

νῦν γὰρ προσχυνεῖται " ὁ νεχρόζωον τοῦτον δεξάμενος. ὅ 

δόντες σοῦ Ἐ τὸ σωτήριον λόγῳ χηρύττομεν 

τὴν ἰσχύν σου Ἐ, ὅτι λίϑον ἀφῇ μόνῃ σώματος 

πηγὴν ἰαμάτων Ἐ ἀειρρόως ἐχβλύζουσαν ἔδειξας. 

Συνέδραμον Ἐ εὐσεβεῖ Μανουὴλ αὐτοχράτορι 

πατριάρχαι, Ἐ ἱεράρχαι, λαὸς ϑεοσύλλεχτος, 10 

ϑεοδόχον λίϑον Ἐ σὺν ᾧδαῖς, ἐφυμνίοις, εἰσδέξασϑαι. 

Τοῦ πνεύματος Ἐ τοῦ ἁγίου τὴν χάριν ἐνοῦσάν σοι 

διαγγέλλει Ἐ σπαργανῷῶσαν σε. λίϑε. φῶς χύχλωϑεν᾽ 

Χριστὸς γὰρ τεϑείς σοι Ἐ ἐνταφίοις σπαργάνοις ἐνείληχται. 

Θεοτοχίον. 1ὅ 

Ὀπίσω σου ἢ τὰς παρϑένους, παρϑένε, πορεύεσϑαι 

Δαυὶδ ἔφη Ἔ" οὐδεμία χαὶ γὰρ ἰσοστάσιος, 

τῆς δὲ σῆς ἁγνείας Ἐ δευτερεύουσαι πᾶσαι παρέπονται.᾿ 

ΚΚονδάχιον πρὸς τὸ «Τὰ ἄνω ζητῶν». 

ἯἮχος β8΄. 20 

Θεὸν ἐν σαρχὶ Ἐ ζῶντα ὕνητὸν δεξάμενος, 

ῥοῇ δὲ βαφῆς Ἐ τοῦ ϑεορρύτου αἵματος, 

ὥφϑη λίϑος ἔντιμος Ἐ ἁγιάζων πάντα προσψαύοντα᾽ 

τοῦτον νῦν ὁρῶντες, πιστοί, Ἐ πέτρᾳ ποῦ ϑείου πόϑου 

στηριχϑῶμεν φυχάς. δὅ 

5 “Ἢ ᾽ῶδη ζ΄. 
«Οὐχ ἐλάτρευσαν ἢ τῇ κτίσει οἱ ϑεόφρονες». 

“ Ὑπερύψωσεν Ἐ ἐν πέτρα με ὁ Κύριος", 

βοάτω νέα Σιών" " λίϑος καὶ γὰρ ἐχλεχτός, 

ἐν ᾧ ἀνεπαύσατο Ἔ, ἀναχομίζεται 80 

αὐτοχράτορος Ἐ εὐσεβεστάτου νεύματι 

χαὶ δοξάζει ταύτην πλέον. 

7 κῶδ. τ σχυάσου. --- 9 κῶδ. αὐτοχράτωρει. --- 16 Ψολμ. μδ΄, 16 «ἀπενεγϑή- 

σονται τῷ βασιλεῖ παρϑένοι ὀπίσω αὐτῆς». --- 18 κῶδ, ὠγνέας. 



10 

1ὅ 

Ξ- 185 

Συναγάλλονται Ἐ τὰ οὐράνια στρατεύματα 

ἐπὶ τῇ νῦν τελετῇ ἔ πτέρυξι γὰρ νοερῶς 

χυχλοῦντα χαλύπτουσι Ἐ λίϑον τὸν τίμιον, 

ἀναγόμενον ἢ ἐχ τῆς Ἑ ῴας σήμερον 

πρὸς Σιὼν τὴν νεωτέραν. 

Ἐπὶ χρίσιν ἀπαγόμενον χατεῖδέ σε 
ἢ πρὶν τὸ Λιϑόστρωτον ἔ- ταϑέντα δὲ ἐν σταυρῷ 

ἐ πέτραι ὠδύροντο ἢ χατἀρρηγνύμεναι᾽ δ 

τεϑεὶς λίϑῳ δέ, Ἐ Χριστέ, νεχρὸς ηδραίωσας 

Ψυχὰς πάντων πρὸς σὴν πίστιν. 

Βολαῖς λίϑων χατηλόησεν ἀλλόφυλον 

πρὶν Γολιὰῦ ὁ Δαυίΐδ' Ἐ ἡμεῖς δὲ χλῇρος ὃ σός, 

Χριστέ, ἀσπαζόμενοι ἢ τὸν ϑεοδόχον σ0" 

λίϑον σήμερον Ἔ τὴν χεφαλὴν συντρίβομεν 

Γολιὰϑ τοῦ νοουμένου. 
Θεοτοχίον. 

Ὡς ἐπ᾽ ἄγρωστιν ἢ τὴν μήτραν σου οὐράνιος 

ὑετός, πάναγνε ἢ, χαὶ ὡς σταγὼν χαταβὰς 

πυρὶ τῆς ϑεότητος Ἐ ταύτην οὐχ ἔφλεξεν, 

ἀλλ᾽ ἀνέδειξε Ἐ φύσιν ἡμῶν τὴν ἄνιχμον 

ἐν αὐτῷ ἀνϑηφοροῦσαν. 

Ὥδη η΄. 
«Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ χαμίνῳ». 

Ὅτε τῶν χειρῶν χαὶ τῶν ποδῶν σου 

τοὺς ἥλους Ἰωσὴφ ἀποσπασάμενος 

λίϑῳ σε χατέϑετο ἢ, τότε ἢ ἀπείρανδρος 

σὺν μαϑητῇ παρϑένῳ σου ἔ δάχρυα στάζουσα 

σῆς αἵματ' πλευρᾶς χατεχίρνα" 
; τοῦτον ἰδοὺ τούτοις ἔ, ἐν ᾧ σε προσχυνοῦμεν. 

7 χὠδ. λιϑόστροτον [|᾿Ιωδᾶν. ιθ΄, 18.---10 χῶδ, σὲ».---17 χῶδ. ἄγροστιν.---60 χωδ. 

ἀπήρανϑρος.-- 28 κῶδ. πλευραῖς.---29 οὗτος ὁ στίχος ἐστὶ διεφϑαρμένος" ὁ χῶδιξ ἔχει 

ταῦτα' «ὧν ἰδοὺ τοὺς τότε προσχυνοῦντας: - προσχυνοῦμεν»" ἀλλ᾽ ἐν τῇ ᾧα διὰ 

“ειρὸς τοῦ χαλλιγράφου γέγραπται τόδε. «τούτους ἐν οἷς προσχυνοῦμεν». Διορ- 

ϑοῦται δὲ πιϑανῶς ὁ στίχος οὕτως" «τοῦτον [ΞΞ τὸν λίθον] ἰδοὺ τούτοις [ΞΞτοῖς ὃχ- 
Ἵ “Ὁ Ρ' 1 - 

χρυσι χαὶ τῷ αἵματι), Ῥ ἐν ᾧ σε προσχυνοῦμεν». 



ΞΕ 1 87.5Ξ 

Στῶμεν εὐλαβῶς πίστει χαὶ φόβῳ 

τὸν λίϑον χατασπαζόμενοι τὸν τίμιον, 

ὃν ἀνεχομίσατο Ἐ ζῆλος ὁ ϑειότατος 

ὀρϑοδοξίας χράτορος Ἐ Μανουὴλ ἄναχτος" 
9 ’ ἀρρήτων ὁὲ χαρίτων πλησϑέντες 

δόξαν Χριστῷ δῶμεν Ἐ τῷ ἐν αὐτῷ τεϑέντι. 

Κόσμον ἱερεὺς μὲν ὁ σχιώδης 

ἐχ λίϑων τῶν τοῦ λόγου ἐπεφέρετο" 

νῦν ὃὲ λίϑος τίμιος Ἐ Λόγον Θεοῦ σύσσωμον 

ἐν ἑχυτῷ δεξάμενος Ἐ, νεχρὸν αἱμόρραντον,. 

Χριστοῦ τοὺς ἱεράρχας σεμνύνει, 

τούτῳ ὑπαυτῶντὰς Ῥ ῳδαῖς σὺν ἐφυμνίοις. 

Υϑλους τῶν αἱρέσεων ἀτόπους, 

συγχύσεις, διαιρέσεις ἐπεισάγοντας, 

φεύγοντες ἰστάμεϑα ἘΞ ὅρων ἐν μεσότητι, 

Θεὸν τὸν ἕνα σέβοντες Ἐ ἐν ὑποστάσεσι 

τρισίν, ὁμοφυῇ κατ᾽ οὐσίαν, 

ἄναρχον πατέρα ἔ, υἱὸν χαὶ ϑεῖον πνεῦμα. 

Θεοτοκίον. 

Δόγον ὡς ἐν βίβλῳ τῇ γαστρί σου 

γραφέντα πατρὸς δαχτύλῳ, ὑπεράμωμςε, 

ἄσαρχον συνέλαβες “- τοῦτον ἐξ αἱμάτων δὲ 

τῶν σῶν φριχτῶς σαρχώσασα διπλοῦν προήγαγες" 

ᾧ πρέσβευε ἡμᾶς ἐγγραφῆναι 

βίβλῳ σῳζομένων " τῆς χρίσεως ἐν ὥρᾳ. 

δὴ ὃ". 
«Απας γηγενής». 

δε, τοῦ Θεοῦ " λαὸς περιούσιος 

ἄδει ἑόρτια Ῥ λίϑον εἰσδεχόμενος, 

ἐν ᾧ ἐτάϑη ὁ ζωοπάροχος, 

νόμῳ σαρχὸς τὴν νέχρωσιν Ἐ χαταδεξάμβνος, 

9 χῶδ. σύσωμον. --- 18 κῶδ, αἰτόπους. -- 14. χῶὸ, χαὶ διαιρέσεις. 

10 

15 

2ὅ 

80 



Ἐξ 188--- 

χαὶ προσάγει " τὸν εὐχαριστήριον 

βασιλεῖ τῷ τὴν χάριν βραβεύσαντι. 

Τάφω σφραγισϑεὶς ἘΠ ἀνέστης, ὀϑώνια 

λιπὼν μαρτύρια᾽ Ἐ λίϑον δὲ ἡγίασας 

ἐν τούτῳ τεϑείς, ἀϑαάνατε. 

χεῖρας πλευρὰς χαὶ πόδας σοὺ Ἐ φέρων ἐν αἵματι 

βεβαμμένα ἢ- τοῦτον ἀσπαζόμενοι 

τὸ φριχτόν σοῦ ὑμνοῦμεν μυστήριον. 

Ζόφῳ τῆς σχιᾶς Ἐ Μωσῆς χαλυπτόμενος 

εἶδεν ὀπίσϑια " Θεοῦ διαβαίνοντος, 

ὀπῇ τῆς πέτρας τὸ βλέμμα ϑέμενος" 

ἡμεῖς δὲ φῶς τῆς χάριτος Ἐ αὐχοῦντες βλέπομεν 

ἀχαλύπτως ἔ λίϑον͵, ὃν ἡγίασεν 

ὑπτιάσας νεχρὸς ὃ ἀϑάνατος. 

Ἥλους Ἰωσὴφ " ἐχσπάσας ἐν λίϑῳ σε, 

Χριστέ, ἀνέχλινε᾽ ἢ τοῦτον ἀναγόμενον 

τοῦ ϑεωνύμου Μανουὴλ νεύματι 

πρὸς Νέαν Ῥώμην βλέποντες ἢ, αἰτοῦμεν, στήριξον 

τούτου σχῆπτρον " λίδῳ τῆς ἰσχύος σου, 

τῶν ἐχϑρῶν τὰς ῥομφαίας δὲ σύντριψον. 
Θεοτοχίον. 

Σὲ τοῦ Δανιὴλ " τὸ ὄρος δοξάζομεν, 

ἐξ οὗ ἀλάξευστος Ἐ λίϑος Χριστὸς τέτμηται, 

ὃς ϑεοδόχον λίϑον ἀνέδειξεν 

ἐν τούτῳ σμυρνιζόμενος Ἐ: ὃν ἀσπαζόμενοι. 

ἐξαιτοῦμεν ἔς, Μανουὴλ τὸν ἄναχτα 

χαὶ Θεοῦ βασιλείας ἀξίωσον. 

᾿Εξαποστειλάριον πρὸς τὸ Γυναῖχες ἀχουτίσϑητε. 

᾿Ανέτειλε χαρμόσυνος 

ἡμέρα πανηγύρεως 

πόλει Θεοῦ Νέᾳ Ῥώμῃ; 

λίϑος γὰρ πάντιμος 
0 

9.11 ᾿Εξόδ. λγ΄, 22, 28. -- 22 Δανιηλ β΄, 84, 88. --- 82 χῶδ. παντεϊμμένον" αὐτῆς. 
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αὐτῇ εἰσάγεται πόϑῳ, 

ἐν ᾧ Χριστὸν Νιχόδημος 
λ 93 Ἁ , σὺν ᾿Ιωσὴφ χατέϑετο, 

πᾶσι παρέχοντα 

νεχρὸν ἡμαγμένον, 

ὃν νῦν πιστῶς προσχυνοῦμεν 



ζι 

ΧΙ. 

Τοῦ ἁγιωτάτου πατρὺς ἡμῶν, τοῦ πατριζργου Κωνοταντινουπόλεως χυροῦ 

ΦΙΛΟΘΒΕΟΥ͂ 

Βίος χαὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου χαὶ ϑεοφόρου πατρὸς ἡμῶν 

ΣΑΒΑ τοῦ ΝΒΟΥ͂ 

τοῦ ἐν τῷ Αϑῳ ὄρει ἀσχήσαντος. 

(Οοά. 89 πιοηδϑίογιϊὶ Βατοπεδίου) ᾿". 

1. Σάβας ὁ ϑαυμάσιος ὑπόϑεσις ἀγώνων τῷ λόγῳ πρόχειτα! 

σήμερον, καὶ καινὸν οὐδὲν οὐδ᾽ ἔξω τοῦ χαϑ᾽ ἡμᾶς πράγματος, εἰ 

λόγων ὑποϑέσεις ἐχεῖνος ἡμῖν ἀεὶ προτιϑείς, ὅσαι τῶν χαϑ᾿ ἡμᾶς 

χαὶ ὅσα! τῶν ἔξωϑεν---χαὶ γὰρ ἐντρυφᾶν πως ἐδόχει χαὶ χαλλω- 

πίζεσϑαι τοῖς ἐμοῖς λόγοις τε χαὶ νοήμασι----, λόγων ὑπόϑεσιν τὴν 

ι Οὗτος ὁ χῶδις ἐγράφη περὶ τὸ τέλος τῆς τετάρτης χαὶ δεχάτης ἑχατονταετης 

οἷδος᾽ συνίσταται δ᾽ ἐκ φύλλων χάρτου 167 (μήκους 0,17, πλι 0,12), ὧν τὰ τρία πρώ- 

τιστά ἐστι νεώτατα καὶ τὴν ἀργὴν ἐμπεριέχει τοῦ βίου τοῦ ὁσίου Σάβα" ἔγραψε δὲ ταῦτα 

ἔτει Ι8ϑὅτῳ Ἰάχωβος ὁ ἐκ Καρπενησίου, ἀρχιμανδρίτης χαὶ σχευοφύλαξ τῆς μονὴς τοῦ 

Βατοπεδίου [περὶ οὐ ὕρα τὸ βιβλίον ᾿Ιχχώβου Δημοπούλου, Ἢ ἠϑιχὴ ἐλευϑερία τοῦ 

ἀνθρώπου ἐν τῷ χριστιανισμῷ τελειουμένη. ᾽Εν ᾿Αϑήναις 1888, σ. 97], ἀντιγραψα- 

μενος αὐτὰ, ὡς λέγεται, ἐξ ἑτέρου τινὸς χώδιχος, ἐμπεριέλοντος ὡσαύτως τὸν βίον 

τοῦ ὁσίου Σάβα καὶ ἐν τῇ λαύρᾳ εὑρισχομένου τοῦ ὁσίου ᾿Αϑανασίου τοῦ ᾿Αϑωνίτου. 

Σημειωτέον καὶ τοῦτο, ὅτι τὸ ἠατοπεδινὸν ἀντίγραφον, ἐπειδὴ πρὸ χρόνων τινῶν ἐστα- 

ώϑη καὶ τὰ φύλλα αὐτοῦ βαϑέως ὑπὸ τῆς Ψψαλίδος ἐχόπη τοῦ δέτου, ὑπέστη φϑορᾶς 

τινας ἐν λέξεσιν, εἴτ᾽ ἐν τῷ χειμένῳ αὐτῷ εὐρισχομέναις, εἴτ᾽ ἐν ταῖς ᾧαις" γινώ- 

σχονται μέντοι! ἕτερα δύο ἀντίγραφα τοῦ βίου τοῦ ὁσίου Σάβα, τὸ μὲν εὑρισχόμενον ἐν τῷ 

Ὡδή-ῳ Μοσγοβιτικῷ χώδιχι (Φᾧ. 122. χέ), τὸ δὲ ἐν τῷ ὕϑβ2-ῳ χώδιχι τῆς ἐν τῇ πόλει 

Βενετίχ δΜίαρκιανῃης “ιβλιοθϑήχης Γ[ΑΥΧΕΜ. ΒΛΔΛΉΗΜΙΡΡ, ΟΠΟΤΟΜΑΤΗΊΘΟΚΟΘ ΟΠΒΟΔΕΪΘ 



ἘΞ. 1.0.8: 

μεγίστην ἑαυτὸν ἡμῖν προβάλλοιτο σήμερον, ὡς ἂν μὴ τῷ βίῳ 

μόνον παρών. ἀλλὰ χαὶ μεταστὰς τῶν ἐνθένδε, τῶν χαλλίστων 

αἰτιώτατος καὶ ὁμιλεῖν ἔχοιμεν ἐχ τοῦ ῥάστου χαὶ ταῖς ἐχείνου 

πράξεσι χαὶ λόγοις, ὡς ἔϑος, φιλοτιμεῖσϑαι καὶ χκαταρτίζεσϑαι. 

Λόγου μὲν οὖν ῥώμῃ καὶ ὕψει ϑεωρίας εἴ γε τεϑαρρηχὼς ὅλως ὅ 

αὐτὸς τοῦτον ὑπεισήειν τὸν ἄϑλον, τῶν ἀτοπωτάτων ἂν ἐνομίσϑην 

χαὶ οὐδὲ μανίας ἐχτός, οἶμαι, τοῖς γε νοῦν ἔχουσιν, οὐχ ὡς ὑπὲρ 

αὐτὸς ἐμαυτοῦ μόνον τὰ μὴ ὄντα δοξάζων: ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ τούτων, 

εἰ προσῆν, ἐχ πολλοῦ μοι τοῦ περιόντος χαὶ λόγῳ χαὶ ἀρετῇ τῶν 

πολλῶν ὑπερεῖχον, οὐδ’ οὕτως ἦν ἄν τ' πλέον ἐντεῦϑεν, οὕτω 10 

τῆς προχειμένης ὑποθέσεως περιφανῶς χατὰ τῶν τοιούτων ἐχού- 

σης τὸ χράτος, ὡς μηδ᾽ αὐτὴν ἂν τὴν τοῦ λόγου φύσιν, ὁπόση 

τίς ἔστι σήμερον ἐν ἀνθρώποις, πᾶσαν εἰς ταὐτὸ συνελϑοῦσαν 

εἶναι πρὸς τὸν παρόντα σχοπόν, οὐδ᾽ ὥστε χαὶ παραβάλλεσϑα!. 

Ἐπεὶ δὲ τῆς ἐν ἐχείνῳ δαψιλῶς γχεϑείσης χάριτος ἔργον ὡσαύ- 1ὅ 

τως τό τε ὑπὲρ φύσιν ἐπὶ γῆς ἐχεῖνον χαὶ ζῆσαι χαὶ πολιτεύ- 
ἰ κυ 

σασϑαι χαὶ τὸ λόγοις ἂν ὑπερφυῶς ταῦτα δοϑῆναι χαὶ ἱστορίαις, 
ὄμῳ Ἃ 9 Ἁ μὲ ϑαῦμα τοῖς ἑξῆς χαὶ χοινὸν ὄφελος, τούτοις δὴ χαὶ αὐτὸς πε- 

α« 43 

ποιϑδὼς τὸν ἀγῶνα μετ᾽ ἀγαϑῶν τῶν ἐλπίδων ἐνεστησάμην χαὶ 

οὐδ᾽ ἀπὸ. γνώμης τῇ φιλοσορωτάτῃ φυχῇ καὶ ϑαυμασίᾳ΄ ἐχείνῃ. 20 
ΗῈ ςς φ ὰ Α ἢ» ς “ ο , Ἧ ; ᾿ Ἢ ᾿ ’ ' 

ἥτις ἄρα χαὶ σύζυγον ἀρετῇ πως ἐτίϑει τὸν λόγον χαὶ ἀρίστην 

ἔλεγε ταῦτα χαὶ συμφυῇ τινα ξυνωρίδα χαὶ ταῦτα διὰ παντὸς 

αὐτός τε πνέων ἦν χαὶ ἡμᾶς ἄριστα χαὶ μετὰ παντὸς τοῦ προ- 

ϑύμου παιδεύων. ᾿Επεὶ τοίνυν χαὶ λόγου χαὶ ἀρετῆς διδασχάλιον 
, μὲ Α , ᾿ ’ - ν κπκ' Ν χαινὸν ὁ περιφανὴς βίος ἐχείνου, λεγέσϑω χατὰ δύναμιν χαὶ προ- 28 

τιϑέσϑω τοῖς φιλοχάλοις, οὐχ ὥστε χαὶ τὰ κατὰ μέρος ῥηϑῆναι 

ῬΥκοπβοοῖ Μοοκοβοκοὰ Οπβοκαπρηοῖῦ ΒΗΟΑΪΌΤΘΚΗ, τ᾿ 1, σ. 8561, Α. Ζϑηρίίϊ, αἀτϑθοᾶ 

Ὁ. Μαγεὶ ὈΪΙοίμβοοα σοάϊουμη τηδπιβογρίοσυμῃ. ὙϑηθΕ 8 1740, σ. 805], ἐξ ὧν 

ἐγὼ τὸ Μοσχοβιτιχὸν μόνον ἀντέβαλον πρὸς τὸ τοῦ Βατοπεδίου, τοῦτο μὲν ἐν ταῖς 

ὑποσημειώσεσι ἁπλῶς Β ὀνομάσας, ἐχεῖνο δὲ Μ, ὃ χαὶ τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ βίου οὕτως ἁπλῶς 

ἔχει" «Τοῦ αὐτοῦ βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Σάβα τοῦ νέου, τοῦ ἐν 

τῷ ἁγίῳ ὄρει τῷ ΓΑϑῳ». Περὶ ὁὲ τοῦ πατριάργου Φιλοϑέου καὶ τῶν ἤδη τύποις ἐχδε- 

δομένων αὐτοῦ συγγραφῶν ὅρα Καὶ, Καυμηρδομογ, αθβοι. ἀοτ ὈγΖδηιπίβομθη [ιίοτα- 

ἴὰγ. Μύπομοη 1897, σ. 107 χαὶ 782. 



--:192) -- : 

χαὶ μηδέν τι τῶν ἐχείνου παραλειρϑῆναι --- ἐργωδέστατον γὰρ τοῦτο 

χαὶ οὐ πόρρω τῶν ἀδυνάτων, διὰ τὸ μήτε τὸν συνειδότα τυγχά- 

νειν, μήτε μήν, εἰ συνήδει τις ὅλως, λόγῳ χαὶ ἀχοῇ ῥάστην τὴν τοῦ 

παντὸς περίληψιν διὰ τὸ πλῆϑος χαὶ τὸ μέγεϑος πεφυχένα:----, 

ὅ ἀλλ᾽ ἐχεῖνα τῷ λόγῳ δώσομεν τέως. ὅσα περ, ἣ λέγοντος ἐκείνου 

χαὶ πράττοντος, ἣ χαὶ τῶν χαλῶς εἰδότων ἐχεῖνα χαλῶς χαὲ φι- 

λαλήϑως λεγόντων, μαϑόντες ἡμεῖς ἔχομεν, μᾶλλον δὲ πρὸς 

ἅπερ ἂν ἐχεῖνος αὐτὸς ὀδηγοίη χαὶ χατευϑύνοι "τὸν λόγον χαὲὶ οἷς 

ἂν σϑείη λεγομένοις ὡς μάλιστα. 

10 ο, Γένους μὲν οὖν καὶ πατρίδος χαὶ ἥστινος ἀγωγῆς τε χαὶ 

πολιτείας ὁ μέγας τὸ ἀπαρχῆς ἔφυ, οὐχ ἀναγχαῖον ἐπὶ τοῦ παρόν- 

τος ἐμοὶ τέως ἐδόχει λέγειν, οὐχ ὅτι μὴ χαὶ τούτων ἐνδόξως τε 

καὶ λαμπρῶς εἶχε χαὶ πολλῷ τινι τῷ μέσῳ τῶν πολλῶν ὑπε- 

ρεῖχε----τίς γὰρ οὐχ οἷὸε τὴν τοῦ Φιλίππου Θεσσαλονίχην, ὅπως 

16 μὲν ἔχει μεγέϑους χαὶ πολιτείας, ὅπως δὲ λόγοις χαὶ σοφίᾳ χαὶ 

τῷ διὰ πάντων δοχίμῳ τὰς χατ᾽ αὐτὴν ὑπερέχει πάσας, ὡς μὴ 

μόνον Θετταλῶν τε χαὶ Μαχεδόνων χαὶ ὧν δηλαδὴ προχαϑῆσϑαι 

λέγεται πόλεων, ἀλλὰ χαὶ τῶν μεγίστων αὐτῶν χαὶ ὧν πάλαι 

πολὺς παρὰ πᾶσι λόγος χαὶ τούτων ἐν ἅπασι τοῖς χαλοῖς ὑπερ- 

20 χεῖσϑα! μετὰ πολλοῦ γε τοῦ περιόντος: τίς δὲ ταῦτ᾽ εἰδὼς μὴ 

χἀχεῖνο σύνοιδε τούτοις, ὅτι χαὶ τῶν εὐπατριδῶν χαὶ τῆς ἐπι- 

σήμου μερίδος, διὰ γένους λαμπρότητα χαὶ ἀρετῇς περιουσίας, 

ἦσαν οἱ τούτου πατέρες :---, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ δόξαιμέν τισιν ὥσπερ 

φιλοτιμεῖσϑαι χἀχεῖνα παράγειν εἰς μέσον ἐπίτηδες. ὧν ἐχεῖνος 

25 ἔχ πολλοῦ τοῦ περιόντος ὡς ὀλίγοι τῶν πάντων ὑπεριδεῖν ἐξ 

ἀρχῆς ἐδοχίμασεν, ὡς μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐπεστράφϑαι. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ 

ταῦτα ζητοῦσιν οὐχ οἱ πολλοὶ χαὶ τῶν ἔξω μόνον, ἀλλ᾽ ἥδη χαὶ 

τῶν χαϑ᾽ ἡμᾶς σοφῶν τε χαὶ μεγάλων οἱ πλεῖστοι, χαὶ δεῖ χα- 

ϑάπερ ἔχ τινος ἀσφαλοῦς ἀρχῆς ἐντεῦϑεν ὡρμημένον τὸν λόγον 

80 ἀπροσχόπως ἐπὶ τὰ πρόσω βαδίζειν, ἀνάγχη χαὶ ἡμᾶς τῷ χρατοῦντι 

πείϑεσϑαι νόμῳ καὶ τοῖς ἡγησαμένοις ἕπεσϑαι τοῦ λόγου πατρά- 

σιν ὅπερ χἀχεῖνος εἴπερ ἄλλο τι διαφερόντως ἐτίμα, τὸ μετριά- 

17 μόνων Β. 
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ζειῖιν ἕν γε τοῖς μέσοις πράγμασι χαὶ ὁμαλῶς ἕπεσϑαι τοῖς προω- 
ἅΨιἘ » , , Ἁ ᾿ Ύ « ἢ δευχόσι περὶ πλείστου τιϑέμενος. Πατρὶς μὲν οὖν τῷ μεγάλῳ, χα- 

ϑάπερ ἔφϑην εἰπών, ἣ ϑαυμαστὴ χαὶ μεγάλη Θεσσαλονίχη, ἣν 

ἔγωγε χαὶ πολλαχόϑεν ἄλλοϑεν ἐπαινεῖν ἔχων, χαὶ ὅπως εἰς ἕν συ- 

ναγαγοῦσα πᾶντα σχεδὸν ὅσα χοσμεῖν οἷὸε πόλιν τούτων ἀφϑόνως 

ὁμοῦ χαὶ μεϑ᾽ ὑπερβολῆς ἕχαστον ἔχει, ὡς μηδ᾽ ἐξεῖναι χατα- 

μανϑάνειν ποτέρῳ τῶν χαλῶν ἐχείνη προέχει, τοῦτο μάλιστα 

τέως ἔχω ϑαυμάζειν, ὅτι χαὶ λόγου χαὶ ἀρετῆς πρὸ τῶν ἄλλων 

ὀαψιλῶς ἔχει: ἃ δὴ χαὶ πολιτευομένοις ἀνϑδρώποις χόσμος οἰχεῖος 
᾿ . ’ . , .. Φ “ “᾿ ᾿ ᾿ Ψ καὶ χατὰ φύσιν ὡς μάλιστα, χαὶ ὧν ἄνευ οὔτε τὴν ἀρχὴν ἄν 

ποτε πολιτεία συσταίη, ἣ χαὶ συστᾶσα ϑηριώδη καὶ ἄλογόν τινα 

ζήσεται βίον, λόγου χαὶ ἀρετῆς δίχα, χαϑάπερ ἐν σηχῷ βοσχη- 

μάτων τῶν ἀνθρώπων ἀλλήλοις σὺ ὑμένων ἐπ᾽ οὐδενὶ γρησίμω ρ ΑΛΑΥ Λοὶς σὺ Δ λεγνομεν Ὁ εεν ΧΡΉ ΘΙ: 
ὡς μηδὲ πόλιν ὀνομάζεσϑαι χυρίως ἐχείνην, ἣν οὐ χαϑίστησι 

σοφία, χατὰ τὸν τῶν σορῶν λόγων. Ἡμεῖς ὃὲ περὶ τῆς φίλης 

πατρίδος ἐχεῖνο ϑαρρούντως ἔχομεν λέγειν, ὅτι τοσοῦτον αὐτῇ 

περίεστι σοφίας χαὶ λόγων, ὡς μὴ μόνον ἑαυτὴν αὐτήν, ἀλλὰ 
Δ] δ ν “ ’ μή μ“) , Α , Ἁ χαὶ πολλὰς ἑτέρας τῶν πόλεων, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ τὰς μείζους χαὶ 

περιφανεστέρας ἐντεῦϑεν φαιδρύνειν᾽ τὸν δὲ τῆς ἀρετῆς χαὶ τῆς 
. ό λ “- λό , ΝΣ Ψ --ὄᾶ 5 τς ἔξ ἕΝ δ ϑ ’ 

γιότητος πλοῦτον λόγῳ μὲν οὐχ ἔστι διεξιέναι, ἔξεστι δὲ χαϑά- 

περ πρὸς εἰχόνας τινὰς ἐμψύχους χαὶ σιγῶντα χηρύγματα τοὺς 
9 -«- , . μὸ Ἁ ΄ φΦ « ἐχεῖϑεν ἐχλάμψαντας ϑαυμαστοὺς ἄνδρας τε χαὶ γυναῖχας ὁρῶντας 

ϑαυμάξειν ἀπὸ τοῦ χαρποῦ τὸ δένδρον χαὶ τὴν ῥίζαν ἀπὸ τῶν 

χλάδων. Καὶ οὔπω λέγω τὸν περιφανῆ ταύτης στρατηγὸν χαὶ 
Ἁ “« ς᾽ Ύ , 4 , 9 9 παντοδαπὸν πολιοῦχον χαὶ ῥύστην, οὐ χλέος εὐρὺν ἐς οὐρανὸν 

ἱχάνει͵ κατὰ τὸ ἔπος, χαὶ οὗ πλήρεις τῶν ϑαυμάτων ἥπειρός τε 

χαὶ νῆσοι χαὶ τὰ τῆς οἰχουμένης ἔσχατα' δι᾽ ὃν ἐπισημοτέρα 

πολλῷ χαὶ περιώνυμος χρηματίζει, συναχουομένη τοῖς τούτου χα- 

τορϑώμασι μετὰ πολλοῦ τοῦ θαύματος χαὶ συλλαλουμένη" τὰ γὰρ 

τῆς παρούσης ταυτησὶ χοσμιχῇῆς ἀταξίας χαὶ τῆς συγχύσεως οὐδὲ 
, ’ ἐς “« 2 ’ 9 “«“ » χρὴ φέρεν ὅλως εἰς μέσον, πόρρω τῶν ἐκείνης ἡϑῶν ὄντα καὶ 

17 περιέστη Β. --- 28 Ματῦ. ιβ΄, 88. Λουχᾶ ς᾽, 44. 'Ῥωμ. ιγ΄, 17 κέ. -- 

25,26 Ὀδυσ. τ 108 ἢ! εὐρὲν Β. --- 80 συγχήσεως Β. 

Υ. 18 

10 

1ὅ 



10 

15 

80 
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τῆς ἀρχαίας εὐγενείας τε χαὶ τῆς μεγαλοψυχίας χαὶ πταίσματά 

τινα χαὶ ἀρρωστήματα μᾶλλον, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ διαχειμένου τῆς γνώ- 

μης, οὐδὲ σπουδῆς ἔργα χαὶ λογισμῶν ἐν τῷ φυσιχῷ χαϑεστῶτι 

χαὶ τῇ ἄνωϑεν εὐεξίᾳ μενόντων ἣ τἀληϑέστερον εἰπεῖν, οὐδὲ τῆς 

βουλῆς ταῦτα χαὶ τῶν ἀρίστων, οὐδέ γε τῆς δευτέρας χαὶ μέσης, 

ὡς ἂν εἴποι τις, μοίρας, ἀλλὰ τοῦ πολλοῦ χαὶ συρφετώδους ἀνδρώ- 

που, χαὶ τούτων οὐχ ἡμεδαπῶν, ἀλλ᾽ ἐπηλύδων τινῶν βαρβάρων 

ἔχ τε τῶν ἡμετέρων ἐσχατιῶν χαὶ τῶν χύχλωδεν νήσων ὑπ᾽ 

ἀνάγκης φυγάδων αὐτόϑι συνελθόντων: ἄνδρας αἰμάτων χαὶ δολιό- 

τητος Δαυὶδ ἂν εἶπεν ὁ μέγας, οὃς ἀλογία καὶ χαχίστη τὶς πρό- 

ληνις ἄγει δίχην ἀνδραπόδων τῇδε φερομένους χαὶ τῇδε ὑφ᾽ ἑνὸς 

ἢ δυοῖν τινῶν ὀχλοχρατῶν ἣ χυχεώνων, ἣ τυφώνων ἀγρίων, ἣ 

οὐχ οἵδ᾽ ὅπως ἂν ἀξίως αὐτοὺς τῆς σφετέρας αὐτῶν ἀβελτηρίας 

προσείπω, ἀναξίους μὲν τῆς χαχῶς οὐχ οἷδ᾽ ὅπως αὐτοὺς ἐνεγ- 

χούσης---ἐπὶ γὰρ τοῖς χαλλίστοις πάλαι φημιζομένην, ἐπὶ τοῖς 

χαχίστοις διαβόητον, οἴμο!, τὴν ϑαυμαστὴν ταύτην πεποιήχασι 

πόλιν---, χκαχίστους δὲ χαὶ δύσνους παντάπασι τῇ ἐχ Θεοῦ βασ:- 

λείᾳ χαὶ Θεοῦ μὲν χαὶ τῆς αὐτοῦ ἐχχλησίας προφανῶς ἀλιτηρίους 

χαὶ ἀποστάτας, μιαροὺς δέ τινας χαὶ φϑόρους χαὶ χοινοὺς ὀλετῆ- 

ρας τοῦ ἀνθρωπείου γένους ὀρϑέντας- οἵτινες ἐπὶ χαχίστου προσ- 

ρήματι ζήλου τυραννίδα σφίσιν αὐτοῖς περιποιησάμενοι χαχούργως 

φόνων αἰσχίστων χαὶ ἀλλοχότων τινῶν αἱμάτων οὐ Θεσσαλονίχην 

μόνον, ἀλλὰ χαὶ πᾶσαν σχεδὸν τὴν ὑπὸ Ῥωμαίους ἐνέπλησαν, 

ὡς μηδὲν εἶναι πρὸς ταῦτα μήτε τὰ Ἰουδαίων πάϑη, ἅπερ Ἰώ- 

σηπος τραγῳδεῖ τῶν Ἱεροσολύμων πολιορχουμένων συμβῆναι, μῆτε 

χαχῶν αὐτὰ προσειπεῖν Ἰλιάδα, μήτε δεινὰ Λήμνια, ἃ δὴ χαὶ εἰς 

παροιμίαν δι᾿ ὑπερβολὴν ἐνομίσϑησαν τοῖς ἀρχαίοις. ᾿Αλλὰ ταῦτα 

μέν, ὅπερ εἶπον, ἀρρωστήματα χοινὰ διὰ τῆς χαϑ᾽ ὑπερβολὴν 

χεϑείσης χαχίας τῷ ταλαιπώρῳ γένει τῶν ἀνθρώπων ἀϑλίως ἐπει- 

σχωμάσαντα, ἥτις ἄρα χαὶ τὸ ὁμόφυλον ἐλεεινῶς εἰς ἀντίπαλον ἀπορ- 

ρήξασα μοῖραν τοὺς ἀσελγεστάτους καὶ ϑρασυτάτους τοῖς σωφρο- 

910 Ψαλμ. ε΄, 7. --- 26 χακῶν Ἰλιάδα} ΟΟΓΡα8 ρᾶσγοθηι. {{, σ. 84 [] δεινὰ Λη- 

μνια] αὐτόϑι σ. 121, 604. ---- 29 ταλαιπόρω. Β. -- 80 ἐλεηνὼς Β. 
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νεστάτοις χαὶ γενναίοις χατεξανέστησεν, ὥστε προσχόπτειν, ὅ φη- 

σιν ἣ ϑεία Γραφή, τὸν παῖδα πρὸς τὸν πρεσβύτην χαὶ τὸν ἄτι- 

μὸν πρὸς τὸν ἔντιμον. χαὶ ἀφαιρεϑῆναι οὐχ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ 

Ιουδαίας ἔϑνους ἑνὸς χαὶ μέρει βραχεῖ τινι τῆς οἰχουμένης συγ- 

χλειομένου, ἀλλ᾽ ἀπὸ πάσης τῆς οἰχουμένης σχεδὸν ἄρχοντα χαὶ 

ἐσχύοντα χαὶ σύμβουλον ἀγαϑόν͵ χαὶ συνετὸν ἀχροατὴν χαὶ σοφὸν 

ἀρχιτέχτονα, ἄρχοντας δὲ νεανίσχους ἀντεισαχϑῆναι χαὶ χυριεύειν 

ἐμπαίχτας, χατὰ τὸν αὐτὸν αὖϑις εἰπεῖν Ἡσαΐαν. “Οϑεν οὐδὲ 

χρὴ τὴν ἀρίστην τῶν πόλεων ἀπὸ τῶν ὑστέρων δυστυχημάτων 

ὡς ἔτυχεν ἀποδοχιμάζειν. ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν προτέρων μᾶλλον χατορ- 

ϑωμάτων εὐδαιμονίζειν, Καὶ πρόσεστι τὸ διχαίως᾽ τοὺς μὲν γὰρ 

δυσπραγοῦντας ὁπωσδήποτε τῶν ἀνθρώπων οὐχ ὅσον χαχίζειν, 

ἀλλὰ χαὶ προσφιλοτιμεῖσϑαι τὸν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἔλεον πᾶντες 

πεφύχαμεν' ἐπαινοῦσι δὲ τὸν σπουδαῖον ἅπαντες μετὰ παντὸς τοῦ 

προϑύμου, χαὶ οὐχ ἔστιν ὃς οὐ μετὰ σπουδῆς ταυτηνὶ χορηγεῖ 

τὴν συντέλειαν, ἐάν τε χαϑ’ ἑνὸς ἐάν τε χατὰ πόλεως ὅλης ὁ 

ἔπαινος ἧ, χἂν ἐπ᾽ ἐσχάτων δυστυχοῦντες ὀφϑῶσι χαὶ χατὰ πολὺ 

τῆς προτέρας ἀρετῆς χαὶ τῆς ἀξίας ἑαυτῶν ἐνδεῶς πράττοντες. 

8. Καὶ τὰ μὲν τῆς πατρίδος, ὅσον ἐπιμνησϑῆναι, τοιαῦτα, 

“αὶ διχαζέτω τοῖς εἰρημένοις ἢ φιλόσοφος ἀχοὴ φιλαλήϑως, εἴτε 

. ππρὸς ἀλήϑειαν, εἴτε χαὶ πρὸς χάριν πως εἰρημένα τυγχάνει’ τῆς 

δὲ τῶν πατέρων εὐγενείας χαὶ ἀρετῆς, ἣν ἐχεῖνοι χαὶ συνόντες 

ἀλλήλοις χαὶ διαστάντες χατ᾽ ἔρωτα ϑειοτέρας φιλοσοφίας ὕστερον 

ἐπεδείξαντο, πολλὰ μὲν καὶ πολλαχόϑεν τὰ παραδείγματα (ὦν 

πλήρης ἥ τε τῶν Θετταλῶν χαὶ τῶν Μαχεδόνων γῇ χαὶ τὰ ἐπέ- 

κεῖνα τούτων, ὅσα δηλαδὴ τῇ φήμῃ κατέλαβον, ἢ πρὸς τὸ ϑεῖον 

ὁσιότης καὶ ἀχριβὴς εὐλάβεια μέχρι δὴ χαὶ τῶν λεπτοτάτων, βίου 

χαϑαρότης ἀμιγεστάτη τῆς ἡστινοσοῦν ἁρπαγῆς χαὶ πλεονεξίας, 

ἔλεος ἐχ ψυχῆς πρὸς τὴν χοινὴν φύσιν, οἰχετῶν ἐπιμέλεια, σώ- 

ματος. παιδαγωγία χαὶ ἢ τούτοις φαιδρὸν ἐπιλάμπουσα σωφροσύνη, 

πὸ πλείστοις μὲν σπουδαζόμενον. μόνοις δὲ τοῖς ἀρίστοις ὡς πέ- 

1 προσχώπτειν Μ. --- 2,8 ᾿Ησαῖΐου γ', 1-δ. 
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φυχε χατορϑούμενον), τὸ δὲ τούτων ἁπάντων χάλλιστόν τε χαὶ 

ὑψηλότατον χαὶ ᾧ διαφεράντως ἐχεῖνοι τῶν ἄλλων ἐχράτουν, ἢ 

τῶν τρόπων ἁπλότης χαὶ τὸ πρὸς πάντας ἐπιειχές τε χαὶ μέτριαν: 

ὥστε τοὺς αὐτοὺς χαὶ μεγίστους ὁμοῦ καὶ ταπεινοτάτους εἶναι, 

τὸ μὲν οἷς εὐγενείᾳ τρόπων χαὶ τῇ χατὰ χόσμον περερανείᾳ 

χαὶ πᾶσιν ὡς εἰπεῖν τοῖς χαλλίστοις τῶν ἄλλων ἐχράτουν, τὸ δ΄ 

ὅτι χαὶ τοιοῦτοί τινες ὄντες, ὡς χαὶ φρόνημα μεῖζον ἐντεῦϑεν 

ἔχειν δύνασϑαι χαὶ τῶν ὁμαγενῶν ἑαυτοὺς πρρέχειν - ἡγεῖσθαι: οὗ 

ὃὲ τῇ τῆς γνώμης ἀπλότητι χαὶ τῷ διὰ πάντων χεχαϑαρμένῳ 

χαὶ ϑεοφιλεῖ τῆς ψυχῆς εἰς - τοὺς ἐσχάτους χαὶ ὑπευϑύνους τῶν 

οἰχετῶν ἑαυτοὺς τελεῖν ἔλεγον, ϑεοείχελοί τινες χαὶ Χριστοῦ -“μι- 

μηταὶ πρὰς ἀχρίβειαν πεφυχότες τοῦ πανταχοῦ τετιμηχότος τὸ -μέ- 

τριον, οἷς εἶπέ τε χαὶ ὑπέδειξε, καὶ Παῦλον καλῶς ἐχμιμούμενοι 

τὸν μέγαν (ὃς οὐχ ἐξ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων τὴν ἀπο- 

στολὴν δεξάμενος, ὥστε χαὶ σχεῦος ἐχλογῆς πρὸς τοῦ χρηματί- 

ζοντος δεσπότου χληϑῆναι. χαὶ εἰς οὐρανὸν ἁρπαγῆναι χαὶ ἀπορ- 

ρήτων τινῶν ὑπὲρ λόγον ἀξιωϑῆναι, ἔσχατον ἑαυτὸν. ἀπεχάλει τῶν 

ἀποστόλων καὶ μηδὲ τοῦ προσρήματος γοῦν τῆς ἀποστολῆς ἄξιον), 

ἄξιοι μὲν τῆς πατρίδος, ὡς τὴν ἀρχαίαν εὐγένειαν τοῦ γνησιωτά- 

τοῦ χρυσοῦ γένους ἐχείνης, ὃ φιλανϑρωπία δηλαδὴ -καὶ ἁπλότης 

ἐχόσμεοι, χάλλιστα χαὶ τοῖς ἑξῆς διασεσωχότες, ἀξιώτατοι δ᾽ ὡς 

μάλιστα διὰ ταῦτα χαὶ τοιούτου παιδὸς ὀφθῆναι πατέρες, ἵνα 

τοῦτο μισϑὸς αὐτοῖς τῆς πρὸς ἀρετὴν γένοιτο σπουδῆς χαὶ τῆς 

πολλῆς χαλοχἀγαϑίας χαὶ τὸν τῆς δόξης ἀναδήσαιντο στέφαναν τῇ 

τοῦ χαλοῦ γεννήσει Στεφάνου: οὕτω γὰρ ἐχεῖνοι φερωνύμως ἢ 

προφητιχῶς μᾶλλον εἰπεῖν ἐχάλουν τὸν παῖδα. “Ἔδει δὲ πάντως 

χἀχεῖνον ὥς τι ϑεόσδοτον χαὶ χοινωφελὲς χρῆμα πρὸς ἀνθρώπους 

ἔρχεσϑαι μέλλοντα χαταλλήλους ἑαυτῷ. τὰς τοῦ γένους ἀρχὰς ἔχειν, 

ἵνα μὴ μόνον ἀπὸ τοῦ χαρποῦ τὸ δένδρον, ἀλλὰ χαὶ ὁ καρπὸς ἀπὸ. 

τοῦ δένδρου γνώριμος εἴη" μηδὲ γὰρ ἂν δυνατὸν. εἶναί ποτε, κατὰ. 

16 σχεῦος ἐκλογῆς] Πραξ. θ΄, 1ὅ. --- 16 Κορωϑ. 2, ιβ΄, 2-4|} χληϑεῖναι, ἄρπα-- 
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τοὺς ϑείους ᾿ φάναι χρησμούς, συλλέγειν ἐξ ἀχανϑῶν σῦχα καὶ 

ἀπὸ βάτου τρυγᾶν σταφυλήν, ἀλλὰ. τὸν ἀγαϑὸν δηλαδὴ. χαρπὸν 

ἀγαϑοῦ δένδρου προχύπτειν χαὶ τῇ ῥίζῃ -χαταλλήλους χαὶ πεφυ- 

κότας εἶναι τοὺς χλάδους᾽ ὃ δὴ καλῶς ποιοῦν χἀνταῦϑα συνέδρα- 

μεν, ὡς τὰ ἑξῆς τοῦ λόγου δηλώσει. 

4. Τοιούτων τοιγαροῦν ὃ χαλὸς ἐχοὺς Στέφανος, γραμματι- 

σταῖς μὲν χαὶ. παιδευταῖς ἐπὶ πάνυ τοι νεαζούσῃ τῇ. ἡλιχίᾳ ἐχδΐ- 

δοται ὃ δὲ τῷ χατὰ φύσιν δοχίμῳ καὶ σπουδὴν εἰσενεγχὼν ἀρί- 

στὴν ὡς μάλιστα πάντας ἐν βραχεῖ τοὺς ἥλιχας ἀπαραμίλλως ὑπε- 

ρεβάλετο, τοῖς μὲν ἱεροῖς τε χαὶ ἡμετέροις παιδευταῖς χαὶ μαϑή- 

υᾶσι τὸ πλεῖστον ἐνδιατρίβων χαὶ τούτοις ἑαυτὸν προτελῶν χαὶ 

τύποος τινὰς πρόσχιαγραφῶν τῆς εἰς τὸ μέλλον εὐδοχιμήσεως, 

ὀλίγα. δέ τινα τῶν ἐγχυχλίων. φιλοσοφήσας χαὶ πρὸς βραχὺ τοῖς 

ἀρίστοις τῶν. ποιητῶν συγγινόμενος" δεῖν γὰρ αὑτῷ χαὶ τῶν ἔξω λό- 

Ἴων χαλῶς ὥᾧετο, ὥστε συνεργοὺς ἔχειν χαὶ ὑπηρέτας πρός γε 

τὴν τῶν χρειττόνων ἐξέτασιν χαὶ μὴ σχάζειν αὐτῷ τὸν νοῦν. ἐν 

τούτῳ τῷ μέρε!: χαὶ δυσχινήτως ἔχειν πρὸς τὴν χαλλίστην ταύ- 

την. ὁδοιπορίαν (ὃ χαὶ πολλοὺς τῶν σπουδαίων ᾿ὡς τὰ πολλὰ πά- 

σχοντας. βλέπομεν) τῷ ϑεωρητιχῷ τῆς φυχῆς, τῆς τῶν Γραφῶν 

ἐπισκοτούσης ἀγνοίας, ἣν ἀπουσία δηλαδὴ λόγου χατασχευάζει, 

τὸν ἐν ἡμῖν φυσιχὸν᾽ λόγον ἀφυπυίζειν ὡσανεὶ πεφυχότος χαὶ χει- 

ραγωγεῖν πρὸς τὴν τῶν χεχρυμμένων σαφήνειαν. “Οϑεν ὀλίγα ταῖς 

περὶ λέξιν χαὶ σύνταξιν ἐξετάσεσι χαὶ τεχνολογίαις προσασχολῶν 

ἑἕαυτόν, “ἃ δὴ γραμματιχὴ χαρίζεσθαι πέφυχεν, ἀναγνώσει τὸ πᾶν 

ἐδίδου, τοὺς ἡϑικούς τε χαὶ παραινετιχοὺς τῶν λόγων διεξιὼν χαὶ 

τὴν ἐντεῦϑεν ἑαυτῷ ϑησαυρίζων ὠφέλειαν" ἱστοριχῶν δὲ καὶ ποιη- 

τῶν ὅσον εἰς γνώμας φέρει χἀὶ τὴν φυχὴν πρὸς ἀνδρίαν ἀλείφει 

τριλοπόνως ἀναλεξάμενος, τὸ μυϑῶδες ἅπαν χαὶ περιττὸν ὡς χενὴν 

φλυαρίαν χαὶ λόχον ἀτεχνῶς ὄντα ψυχῆς ἐς χόραχας φιλοτίμως 

ἀπέρριψεν. Ἐντεῦϑεν τοῖς πᾶσιν ἐπέραστος ἦν χαὶ τῆς ἐχείνου 

1 ἐξ ἀχανϑῶν σῦχα] Ματῦ. ζ΄, 16 «ἀπὸ τριβόλων σῦχα». Λουχᾶ ς΄, 44. -- 

2 ἀπὸ βάτου τρυγᾶν σταφυλήν] Λουχᾶ ς", 44. -- 59. ἀπαραμέίλως Β, -- 18 φιλο- 
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σπουδῆς καὶ γνώμης ἅπαντες ἥττηντο, ποϑεινὸς μὰν διδασχάλοις, 

ἡλιχιωτῶν δὲ χαὶ τῶν ἄλλως αὐτῷ χοινωνῶν τῆς παιδεύσεως, 

τοῖς μὲν ἁπλουστέροις τὸν τρόπον χαὶ σώφροσιν ἡδονή τις ἄρρη- 

τος χαὶ παιδαγωγία χαὶ πρὸς ἀρετὴν ἑτοίμη παράχλησις, τοῖς δέ 

γε πονηροτέροις καὶ τὸ ἦϑος ὑπούλοις χαὶ ἀχολάστοις τὴν δίαιταν. 

φοβερὸς μὲν διὰ τὸ τῆς ἀρετῆς περιὸν χαὶ ἀπρόσιτος, ἐπίχαρις 

δ᾽ ἄλλως χαὶ ποϑεινὸς διὰ τὸ μηδὲν πρὸς μηδένα τῶν πάντων: 

σχυϑρωπὸν ὑποφαίνειν χαὶ ἄφιλον, ἀλλ᾽ ὅλως ἡδονὴν χαὶ ἀποστά- 

ζειν ἐν ταῖς ἁπάντων ψυχαῖς χαὶ σιωπῶν χαὶ φϑεγγόμενος: προ- 

σὴν γὰρ αὐτῷ τῇ χατὰ ψυχὴν ἀνδρίᾳ χαὶ σώματος ῥώμη, καὶ 

μελῶν εὐρυϑμία, χαὶ εἴδους εὐπρέπεια, οἷς χαὶ τὸ τοῦ γένους 

περιφανὲς συνιὸν ἐπίσημον ἐτίϑει τὸν νέον οὐ παιδευταῖς μόνον: 

χαὶ συγγενέσ: χαὶ ἥλιξιν, ἀλλὰ χαὶ πάσῃ τῇ πόλει σχεδόν, ἄρ- 

χουσί τε χαὶ ἀρχομένοις͵ σοφοῖς τε καὶ ἰδιώταις χαὶ ἡλιχίᾳ πάσγ,μ 

χαὶ παντὶ τάγματι. Τὸ δὲ τῶν πατέρων περὶ αὐτὸν φίλτρον, εἰ 

χαὶ μὴ τοσοῦτοι τὴν ἀρετὴν ἦσαν. ἦν μὲν ἂν καὶ οὕτω μέγα, οὐχ ὡς 

παρὰ πατέρων μόνον, ἀλλὰ χαὶ ὡς περὶ παῖδα ϑαυμαστὸν οὕτω 

χαὶ πολλῷ τινι τῷ μέσῳ τοὺς κατ᾽ αὐτὸν ὑπερέχοντα" τοιοῦτοι δὲ 

πεφυχότες, ὡς ἀρετῆς ὑπόδειγμα τῷ φιλτάτῳ χαϑ᾽ ἑχάστην προ- 

χεῖσϑαι χαὶ ποιοῦντες χαὶ λέγοντες, χαὶ πατριχῆῇς εὐχῆς ὅσον οὐχ 

ἤδη τυγχάνειν ἐλπίζοντες --ο-ὑπέφαινε γὰρ ἐχ προοιμίων ὅσον ἂν. 

ὑπερβαλέσϑαι τοὺς πατέρας ὁ καλὸς παῖς ἔμελλεν----, ὅσου τοῦ. 

χατὰ Ψυχὴν ἐπληροῦντο γάνους χαὶ οἵαν χαὶ τοῖς ἐχτὸς τὴν περὶ 

τὸν φίλτατον σπουδὴν χαὶ τὴν ἡδονὴν ἐνεδείχνυντο, μᾶλλον δὲ: 

τίνα τὴν εὐχαριστίαν οὐχ ἀπεδίδουν τῷ δεδωχότι Θεῷ καὶ τίνας: 

οὐχ ἐκ φυχῆῇς ὡμολόγουν τὰς χάριτας: 

δ, Οὕτω μὲν οὖν ἐν ταῖς ἁπάντων φυχαῖς χαὶ γλώσσαις ὁ. 

Στέφανος ἔχειτο χαὶ χοινὸν ἦν ἐφ᾽ ἅπασι τῆς πατρίδος χαλλώπι- 

σμα, ὁ δὲ πατὴρ ἤσχει μὲν αὐτῷ χαὶ τὴν ψυχὴν φιλοπόνως χαὶ 

τὴν ἠϑιχὴν ἀρετὴν ἔργοις τε χαὶ λόγοις αὐτὸν ἐξεπαίδευξ, προσε- 

φιλοτιμεῖτο δέ τι χαὶ τοῖς ἐχτὸς χαὶ τὴν σωματιχὴν αὐτὸν ἀπήτει 

γυμνασίαν χαὶ τοῖς ταχτιχοῖς προσεϑίζειν ἠπείγετο, ἐπειδὴ χαὶ 
[ ω ’ «“ 4 4 3 - τούτου τοῦ τάγματος ὄντες ἐτύγχανον᾽ ἀλλ᾽ ἐχεῖνος τὴν σωματι- 
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κὴν γυμνασίαν πρὸς ὀλίγον χρησίμην οὖσαν εἰδώς, ὅ φησι Παῦλος 

ὃ μέγας, τὴν φυχιχὴν μᾶλλον χκατορϑοῦν ἔσπευδε, τῶν μὲν πα- 

ρόντων ὡς μὴ ὄντων ὑπερφρονῶν, τῶν δὲ μελλόντων ὡς μενόντων 

ἀληϑῶς ἀντεχόμενος καὶ “χατὰ σχοπὸν διώχων ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς 
39 ἄνω χλήσεως ", “Οϑεν ἀνέσεις μὲν καὶ τρυφὰς χαὶ παιδιὰς ἀτάχτου: 

καὶ γέλωτας χαὶ τὰς τῶν ἡδονῶν ἀνδραποδώδεις, αἷς ὡς τὰ πολλὰ πε- 

ριπίπτειν τὸ τῆς νεότητος ἀφρύλαχτον πέφυχε, τοῖς ἀνδραποδωδεστέ- 

ροις χαὶ χτηνώδεσι τὸν λογισμὸν προσήχειν ἐνόμιζεν" ἐγχράτειαν δὲ 

χαὶ τὴν σύζυγον αὐτῇ σωφροσύνην αὐτὸς ἀσπασάμενος ἑαυτῷ προ- 

σέχων ἦν ὡς τὰ πολλὰ χαὶ τὸν Θεὸν ἐχζητῶν ὁσημέραι μετὰ 

συντριβῆς χαρδίας καὶ πνεύματος ταπεινώσεως. 

6. Ὁ τοίνυν ἐπιβλέπων ἐπὶ τὸν πρᾶον καὶ Ὡσύχιον καὶ γνώ- 

σχων τοὺς ὄντας αὑτοῦ Κύριος, ὁ χατὰ Παῦλον τὸν μέγαν καὶ 

τοῦτον ἀφορίσας ἐχ χοιλίας μητρὸς χαὶ σχεῦος ἐχλογῇς προειδὼς 

ἔσεσϑαι, χαλεῖ χαὶ τοῦτον ἀφανῶς ἐπὶ τοὺς πνευματιχοὺς ἀγῶνας. 

ὁ τὰ ἴδια πρόβατα χαλῶν ἐξ ὀνόματος. Αὐτίχα γοῦν χαὶ πατρίδα 

χαὶ γένος χαὶ περιφάνειαν χαὶ τὸ τῶν γεννητόρων φίλτρον παρ᾽ 

οὐδὲν ϑέμενος, μιχρόν τι τὸν ἔφηβον ὑπερβάς, ἔξεισι λάϑρᾳ καὶ 

τῆς οἰχίας τῆς πατριχῆς χαὶ τῆς πόλεως, οὐδὲν ἔχων μεῦ᾽ ἑαυ- 

τοῦ, εἰ μὴ τὸν Χριστὸν μόνον χαὶ τοὺς πρὸς αὐτὸν ὑπερφυεῖς 

ἔρωτας, δι᾿ ὃν αὐτός τε, χατὰ Παῦλον τὸν μέγαν, ἤδη τῷ χόσμῳ 

νεχρὸς ἦν χαὶ χόσμος ἅπας αὐτῷ νενέχρωτο, ὡς μηχέτι μὲν αὖ- 

τὸν ζῆν, ζῆν δὲ τὸν Χριστὸν ἐν αὐτῷ, τὸν τῷ ἰδίῳ αἵματι τοῦτον 

ἐξαγόράσαντα' χαὶ τῷ χαλέσαντι δεσπότῃ προϑύμως ἑπόμενος τὸν 

ἱερὸν ἌΛϑω χαταλαμβάνει, Αϑω τὸν χρυσοῦν ὄντως καὶ φίλτατον 

καὶ πρόξενον ἐμοὶ τῶν χαλλίστων εἴπερ τινί, ὅς μοι πρὸς τοῖς 

ἄλλοις ἣ πρὸ τῶν ἄλλων χαὶ τὸν φωστῆρα χαὶ ὁδηγὸν τοῦτον 

ἐγνώρισεν, εἰ χαὶ τὸ μέχρι τέλους ἐχείνῳ συνεῖναι ---φεὖ τῆς ζη- 

μίας---ὁ φϑόνος ἀφείλετο. Εἴσεισι τοίνυν ὁ χαλὸς ἀϑλητὴς τὸ 

παγχράτιον τῆς ἀσχήσεως, τὸ σεβάσμιον ὄρος φημί, τὴν πατρίδα 

1 Τιμοῦ. 1, δ΄, 8. --- 4 Φιλιπ. γ΄, 14. --- 10 τὸν ϑεὸν ἐκζητῶν] Ψαλμ.. ιγ΄͵ 2. νε΄, 2.-- 

14 Γαλάτ. α΄, 16 «ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου» || σχεῦος ἐχλογῆς] Πράξ. ϑ', 

13. --- 16 Ἰωάν. ι΄, 8 «χαὶ τὰ ἴδια πρόβατα χαλεῖ ἐξ ὀνόματος». --- 31,28 Γαλατ, δ΄. 20. 
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τῶν μοναζόντων, τὴν οὐράνιον Ἱερουσαλήῇμ, τὴν τῶν πρωτοτόχων 

τῶν ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς σεπτὴν ὄντως μητρόπολιν, μετὰ το- 

σαύτης μέντοι τῆς προϑυμίας χαὶ τῆς χατὰ ψυχὴν ἡδονῆς τε χαὶ 

χάριτος, ὡς αὐτὸς ὕστερον ἔλεγε, μεῦ᾿ ὅσης οὐδὲ Μωσῆς ὁ μέ- 

γας πάλαι τὸ Σίναιον: εἰ γὰρ χαὶ τοῦ πυρὸς ἐχεῖνος χαὶ τῆς νε- 

φέλης εἴσω χεχώρηχεν, ἀστραπῶν χαὶ βροντῶν καὶ γνόφου. χαὶ 

ϑυέλλης ἐχδειματούντων τοὺς ἄλλους χαὶ φοβερὰν ἐργαζομένων τὴν 

ὅρασιν --- καὶ γὰρ ἦν ὄντως φρίχης μεστὸν τὸ ὁρώμενον, ἄνϑρωπος τὸ 

πῦρ εὐας μετὰ τῆς ὕλης ταυτησὶ καὶ τοῦ χράματος χαὶ χοινω- 

νῶν ἀπορρήτων χαὶ συμβόλοις ἱεροῖς τὸ ϑεῖον ἐνοπτριζόμενος, 

ὅϑεν ΕἾ χαὶ τὸ πρόσωπον ἐδοξάσϑη, ὡς μηδὲ τοὺς ἐντυγχά- 

νοντας ἀτενίζειν αὐτῷ δύνασϑαι δίχα τειχίου τινὸς καὶ προβλη- 

ματος ---, ἀλλ᾽ οὗτος οὐ γνόφῳ χαὶ πυρὶ χαὶ ὄρει χαπνιζομένῳ χαὶ 

σαλπίγγων ἤχῳ προσελαύνειν, ἀλλ᾽ αὐτὸν εἰσιέναι τὸν οὐρανὸν 

ἀτεχνῶς ᾧετο χαὶ πανήγυριν ᾿Αγγέλων ὁρᾶν χαὶ πρωτοτόχων οὐρανίων 

ὁμήγυριν, Θεὸν ὡς ἐφιχτὸν ἁἀϑορύβως ὁρώντων, ἠπίως χαὶ προσηνῶς, 

ὡς αὐτὸς οἷὸς τοῖς τῇ χαρδίᾳ χαϑαροῖς ὁπτανόμενον᾽ οὗ δὴ χαὶ αὐτὸς 

τυγχάνειν ἐσύστερον ἔμελλεν, ὡς τὰ ἑξῆς τοῦ λόγου δηλώσει ψ: 

7. Καὶ ὅρα μοι τῆς μεγάλης φυχῆς ἐχείνης ἐκ πρώτης, ὅ 

φασιν, ἀφετηρίας τὸ γενναῖόν τε χαὶ φιλόσοφον: οὐ γὰρ ἁπλῶς 

τὸν ἱερὸν εἰσελθὼν τουτονὶ χῶρον καὶ τῆς ἔξω χαὶ φαινομένης 

μετασχὼ" χάριτος, ἣ χαὶ τοῖς θαυμαστοῖς αὐτοῦ πολίταις βραχύ 

τι προσδιαλεχϑεὶς χαὶ συμμίξας, ὥσπερ οἱ πόλεις χαὶ τόπους 

χατ᾽ ἤπειρόν τε χαὶ ϑάλασσαν ἱστοροῦντες, ἣ χαὶ μελῳδῶν τινων 

καὶ χιϑαρῳδῶν, ὡς ἔτυχε. πρὸς ἡδονὴν χαὶ τέρψιν ἀχούοντες. 

ὑποστρορῇῆς ἔπειτ᾽ ἐμνήσϑη, τοῦτ᾽ αὐτὸ νομίσας μόνον ἀρχεῖν, 

ὃ δὴ χαὶ πολλοὺς ὡς τὰ πολλὰ πάσχοντας βλέπομεν, ἢ παρέ- 

μεῖνε μέν, οὐ χαρτεριχῶς δέ, ἢ χαρτεριχῶς μὲν χαὶ μετὰ τῆς 

προσηχούσης ἀνὸρίας, οὐ μέχρι τέλους δέ, ἣἢ χαὶ τοῦτο μέν. 

ἀσχόπως δὲ χαὶ ἀβασανίστως καὶ ἀναξίως ἑαυτοῦ τε χαὶ τῆς προ- 

1.2 Ἕβρ. ιγ΄, 28. -- δ,6 ᾽Εξόδ, ιϑ΄, 16. -- ΤΙ ᾽Εξόδ. λδ΄, 80-85. ---Ἐ 18 ᾿Εξόδ. 

ιἢ΄, 18, χ΄, 18. -- 16 ὁμίγυριν Β. --- 17 τοῖς τῇ καρδίᾳ χαϑαροῖς] Ματϑ. ε΄, 8.-- 

19,20 ἐκ πρώτης ἀφετηρίας] ΟΟγΡὰ8 γάτγοθμι. 11, σ. (1. ἀριϑ. 56. 
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κειμένης φιλοσοφίας χαὶ αὐτοῦ δέ φημι τοῦ χαλέσαντος, ἀλλὰ 
“ Ἧ Ε « : Ἁ ᾿ » Ἀ “ ἃ ἂῳῷ πάντα: συνετῶς χαὶ βεβουλευμένως καὶ μετὰ τοῦ προσήχοντος αὐτῷ 

, νι Φ Ψ Ύ - - Π) ως Φ0 , 
σχήματος" χαὶ ὡς ἄν τινες, οἶμαι, τῶν παλαιῶν ὀλίγοι, οὺς χκαϑά- 

περ στήλας τινὰς χαὶ παραδείγματα πολιτείας ἀρίστης ἱστορία! 

πατέρων χαὶ βίβλοι φέρουσιν" ἄριστα γὰρ παρ᾽ ἑαυτῷ διελών. τε 

χαὶ λογισάμενος ὃ σοφώτατος. ὅτι τὸ μὲν ἀνυπόταχτον ἀπαίδευτόν 

τε χαὶ ἀταπείνωτον χαὶ διὰ τοῦτο καὶ πρὸς ἀνάληψιν μαϑημάτων ὥσ- 

περ ἀποπερυχὸς χαὶ ἀνάρμοστον, τὸ δὲ πρὸς ὑπαχοήν τε χαὶ 

ταπείνωσιν ἕτοιμον τοῦτο χαὶ πρὸς πᾶσαν μὲν τὴν ἡντινοῦν παι- 

δξίαν, μάλιστα δὲ πρὸς τὴν ϑαυμαστὴν ταύτην φιλοσοφίαν, συνᾷ- 

ὃόν τε χαὶ χατάλληλον, τῶν μὲν χρονίων ἐθῶν χαὶ προλήψεων 
4 “«“ “ “ ἰἐ 3 .- 3 εἰ 

χαὶ τοῦ οἴεσθαί τι γινώσχειν ἐντεῦϑεν ἐχριζουμένων, ὥσπερ τινὸς 

ἀκανϑώδους ὕλης καὶ μοχϑηρᾶς, ἣ δὴ ϑηρῶν ὀλεϑρίων. εἴτουν ἀχα- 

ϑάρτων παϑῶν ἐστ! χαὶ νομὴ χαὶ κατοϊχητήριον, τοῦ δὲ χαλοῦ σπό- 

ρου καὶ ζιζανίων ἀμιγοῦς αὐτίχα μετὰ τῶν. προσηχόντων τῆς ἀρετῆς 
ρου “ «» ’ ᾿ δ᾿ “- ΄ῳ ΔΙ Ἁ ἱδοώτων ἄριστα χαταβαλλομένου χαὶ τὰ τῶν ἀρετῶν χατὰ χαιρὸν 

ἀναδιδόντος ποιχίλα βλαστήματα, μέχρις ἂν τὴν τῶν ἑκατὸν τελειο- 

τάτην ἀποτελέσγ φοράν, χατὰ τὸν δεσποτιχὸν λόγον: ταῦτ᾽ ἐκχεῖ- 

νος ἀξίως ἑαυτοῦ τε χαὶ τοῦ χαλέσαντος λογισάμενος, χαὶ ὥσπερ 

ἀπὸ γραμμῆς τὸ τῆς ψυχῆς παραδειχνὺς διαχριτιχὸν χαὶ τὴν εἰς 

τὸ μέλλον τελείωσιν, διέργεται μὲν τὸ τῶν ἱερῶν φιλοσόφων 

ἐχεῖνο σεμνὸν σύστημα μετὰ τῆς προσηχούσης σπουδῆς χαὶ τοῦ 

σχήματος, ἕχαστον τῶν μυσταγωγῶν ἀνερευνῶν φιλοπόνως χαὶ τὸ 

τῆς πολιτείας εἴὸος ἑχάστου, τό τε ἦϑος αὐτό φημι χαὶ τὸν λόγον 
ὡοδεν Ν᾿ ΟἷΝἪ ὁν ἀνιγνεΐων. χαὶ τὶ ΜΝ » ὥ ϑησαυρίζω" χατὰ τὸ δυνατὸν ἀνιχνεύων, χαὶ τὴν ἐκ πάντων ἑαυτῷ ϑησάυρίζων 
2 ἐλ Η αν, ᾿ ὡς Ρρι Α ἃ: ΧΡΘΟΝ ᾿ ὠφέλειαν" τὸν δὲ πάντων γενναιότατον τὲ χαὶ περὶ τοὺς ἀσχητι- 

χοὺς ἀγῶνας ἀνένδοτον χαὶ γηραιὸν μὲν τὸν χρόνον, πρεσβύτατον 

δὲ τὴν ἀρετὴν χἀὶ διὰ τοῦτο χαὶ πλείστου παρὰ πολλοῖς ἤξιω- 

μένον ὀνόματος ἐχλεξάμενος ὕστερον, αὐτοῦ που περὶ τὰ μέσα 

τοῦ ϑείου ὄρους, ἵνα χαὶ δὴ καὶ τὸ Κοινὸν ᾿Αρχεῖον τοῦ τῶν μο- 

18 ἀχανϑόδους Β ||] ϑηρίων Β. --- 14 τοῦ δὲ καλοῦ σπύρου καὶ ζιζανίων ἀμιγοῦς] 

δεατὃ. ιγ΄, 24 χέ, --- 17 ἑχατὸν] Ματϑ. ιγ΄, 8, 28, --- 20 ἀπὸ γραμμῆς] ΟΟΓΡ5 

Ῥϑύόθῃ. 11, σ. 148. -- 21 τελέωσιν Β. --- 80 ἰχοινὸν ᾿Αρχεῖονεεαὶ ΙΚαρυχί, 
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ναζόντων προχαϑημένου σεμνῶς ἵδρυται, τὴν ἀσχητιχὴν οἰχίαν πηξά- 
3 - Ἁ μος Α . , 4 Ὶ μενον, χαϑηγητὴν ἑαυτοῦ χαὶ παντοδαπὸν ἡγεμόνα χαὶ μετὰ Θεὸν 

χυβερνήτην χαὶ δεσπότην προβάλλεται χαὶ τὸν πρῶτον τῆς μο- 
“ΦὟῪ ὦ» ν τω ἂν ἢ κα , “ ναδιχῇῆς, εἴτουν ἀγγελιχῆς, πολιτείας ἄϑλον μάλα περιχαρῶς τε 

χαὶ γενναίως ὁ γενναῖος εἰσέρχεται Στέφανος" χαὶ χείρετα! μὲν 

ὑπὸ τοῦ παιδοτρίβου τὰς τρίχας, ὅσα χαὶ μοναχοῖς νόμος, ὃ πά- 
“« , , 3 , ᾿ ᾿ δ λαι πᾶν τὸ περιττὸν χαὶ φιλότιμον ἀπορρίψας χαὶ τὴν νεχρὰν 

ὕλην χαὶ παχυτέραν χαταλιπὼν τοῖς νεχροῖς, τὴν προαίρεσιν, τὴν 

δὲ τοῦ Χριστοῦ σφραγῖδα διὰ τῶν ἱερῶν δεξάμενος ἐπιχλήσεων, 

ἣν οὐχ οἵδ᾽ εἴτε μετανοίας χαὶ βίου χρείττονος χρὴ λέγειν ἀρχήν, 

εἴτε τῆς μιᾶς χαὶ πρώτης σφραγῖδος τοῦ μεγάλου βαπτίσματος ὥσ- 

περ ἐγχαίνιον, εἴτε χαὶ ἄμφω ταῦτα, τὴν τοῦ πνεύματος πανοπλίαν 

ὃ χαὶ πάλαι ταύτην ἐνδὺς φαιδρότερον περιβάλλεται χαὶ εἰς Θεοῦ 

παράταξιν ἀριϑμεῖται χαὶ πρὸς ὅλην τὴν τῶν νοητῶν ἀντιχειμένων 

δύναμιν ὁ θαυμάσιος παραβάλλεται, Σάβας ὀνομασϑεὶς ἀντὶ Στε- 
, Α “« Ἁ --ῳ ’ Ἁ ’ Α ’ ᾿ 

φάνου, ἵνα χαὶ τοῦτο σὺν τῇ χλήσει μετὰ Πέτρου καὶ Παύλου χα: 

τῶν υἱῶν τῆς βροντῆς ἔχῃ, τῶν ὀνομαστῶν τοῦ Χριστοῦ μαϑη- 

τῶν, ὁ χατ᾽ οὐδὲν ὅλως ἐλλείπων τῆς προϑυμίας αὐτῶν χαὶ τῆς 

πίστεως. 

8. Οἵαν μὲν οὖν τὴν χατὰ ψυχὴν ὁ γεννάδας ἐπεδείξατο ῥώ- 

μὴν χαὶ τὴν ἐν τοῖς ἀγῶσι τούτοις χαρτερίαν τε χαὶ τὴν ἔνστασιν, 

μᾶλλον δὲ μεϑ᾽ ὅσης τῆς ἡδονῆς χαὶ τῆς εὐχολίας νύχτωρ χαὶ 
4 ϑ Υ̓́ 4, ἢ Ν ζω ῳ η ἂν Ἁ ῳ'’ 

μεϑ᾽ ἡμέραν ἐδέχετο τὰ τοῖς ἄλλοις ἀηδῇ τε χαὶ δύσχολα, πίνων 

ὡσεὶ μέλι καὶ γάλα μυχτηρισμόν, χατὰ τὸν εἰπόντα, χαὶ ὡς τινα 
᾿ 9 , Ἁ ““Ψ μὴ ΄- “ὖ “ὦ Ὧ7 ΗΝ μυστιχὴν ἀμβροσίαν τὴν τῶν ὕβρεων χαὶ λοιδοριῶν, ἔστι δ᾽ ὅτε 

χαὶ πληγῶν προσιέμενος τράπεζαν---ἥν γὰρ ὁ τούτου μυσταγωγός, 

ὅπερ ἔφϑην εἰπών, τραχύς τις χαὶ τὸ ἦϑος ἀνένδοτος διά τε τὸ 

τῆς διαίτης χαϑ'᾿ ὑπερβολὴν σχληρόν τε χαὶ ἄφιλον χαὶ τὴν φυ- 

σιχὴν ἄλλως τῶν στοιχείων χρᾶσιν᾽ ὃ δὴ χαὶ ἡμεῖς τὰ μὲν ἰδόν- 

τες, τὰ δὲ πλεῖστα τῶν ἐχείνου πεπειραμένων ἀχριβῶς ἐχμαϑόντες 

ἣ 
8 πρώτον μὲν Β.--10 χρέττονος Β.---17 υἱῶν τῆς βροντῆς} Μαρκχ. γ΄, 17} ἔχοι 

ΝΜ. --- 24 ᾿Ιὼβ λδ΄, 7. --- 3ῶὃ ἀμβρωσίαν Β. 
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ἔχομεν----, ταῦτα μὲν οὖν, ἅπερ εἶπον ὡς ἐν βραχεῖ, καὶ τὰ τούτοις 

ἀκόλουϑα λεγέτωσαν οἱ πείρᾳ μαϑόντες, εἴ τινες ἔτι τῶν χαϑ᾽ ἡλι- 

κίαν περίεισιν. οἱ χαὶ πολλοὺς τῶν ἀγωνιστῶν πρὸς τὸν ἴσον ζῆ- 

λον χαὶ τὴν ἀνδρίαν χαὶ τότε χαὶ νῦν ἐξ ἀχοῆς καὶ μόνης τῶν 

ἐχείνου χατορϑωμάτων ἀλείφοντες, μᾶλλον δὲ ὥσπερ ὁρώμενος 

τότε τὸν ἀγῶνα συνίστη χαὶ τοὺς τῆς ὑπαχοῖῆς χορευτάς τὰ καὶ 

συνεργάτας ἐφεπομένους εἶχε, πρώταϑλός τις τελῶν ὁ αὐτὸς χαὶ 

τῶν ἀγωνιζομένων ἀλείπτης χαὶ στεφανίτης χαὶ νιχητὴς ἀπαρά- 

μίλλος᾽ οὕτω δὴ χαὶ τοῖς ἐσύστερον ἀχουόμενος τοῦτ᾽ αὐτὸ ποιῶν 

ἦν, οἱονεί τινα μύωπα δεινὸν ἐμβάλλων ταῖς τῶν ὑπηχόων φυ- 

χαῖς καὶ διερεϑίζων ϑερμότατα πρὸς τὴν μίμησιν, εἰ χαὶ πεζοὶ 

παρὰ λύδιον ἅρμα πάντες οἱ πρὸς ἐχεῖνον χαὶ τὸν ἐχείνου δρόμον 

βλέποντες ἔδραμον" μόνος γὰρ ἐν ὑπαχοῇ χαὶ ταπεινώσει τῳόντι 

Σάβας ὃ ϑαυμάσιος ξένον τι χαὶ θεσπέσιον ἔλαμψε, τοσοῦτον τοὺς 

περὶ ταῦτα λαμπροὺς ὑπερσχών, ὅσον τοὺς ἐν νυχτὶ φαινομένους 

ἀστέρας ὁ τῆς ἡμέρας οὗτος ἐργάτης, ὁ μέγας ἥλιος, καὶ τοῦτο 

παρὰ πᾶσι τοῖς πολίταις τῆς ἱερᾶς συνοιχίας ἐχείνης ἐλέγετό τε 

καὶ ἐπιστεύετο. 

9, Ἐγὼ δὲ τοῦ τόσον τῶν ἄλλων διαφερόντως ἔχω ϑαυμά- 

σας, ἀνδρῶν ἱερώτατε χαὶ σοφώτατε, ὅτι πατριχῇῆς ἄρτι προελ- 

ϑὼν οἰκίας, ἀγωγῆς τε χαὶ διαίτης, ἧς ἂν εὐγενῶν φίλτατοι παῖ- 

ὃες μετάσχοιεν, χἀυτεῦϑεν οὐ τὸ σῶμα μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὴν ψυχὴν 

ἀγύμναστον ἔχων χαϑάπαξ πρός γε τὴν τοσαύτην δυσπάϑειάν, ο" 

μόνον ὁμαλῶς τε χαὶ ἠπίως τὸ τῆς ὑπερβαλλούσης ἐγχρατείας 

σχληρόν τε χαὶ ἄφιλον ἔφερες, λιμῷ τε καὶ δίψει χαὶ παννύχοις 

προσταλαιπωρῶν ἀγρυπνίαις χαὶ στάσεσι χαὶ μηδὲν μηδοπωστιοῦν 

ὑπό γε τοῦ ἀήϑους καὶ τῆς ὑπερβολῆς ϑορυβούμενος, ἀλλ᾽ ὅτι 

χαὶ προσονειδιζόμενος ὁσημέραι χαὶ πλείστην ὅσην τὴν χλεύην 

καὶ τὴν λοιδορίαν μετὰ συχνῶν τῶν μαστίγων δεχόμενος, οὐχ 

ὅσον ἀνδριχώτατα μόνον χαὶ ὑπὲρ τοὺς πώποτε γενναίους ἀγωνι- 

στὰς ἔφερες, ἀλλ᾽, εἰ μὴ χαὶ χαῦ᾽ ἑχάστην ταῦτα παρῖ» χαὶ μετὰ 

προσϑήχης τῆς μείζονος, οὐδόλως ἀνεχτῶς ἔφερες, χαίρων ἔν τοῖς 

12 παρὰ λύδιον ἄομα] ΟΟΥΡα8 Ρᾶγοθη. 11, σ. 88, δ]14. 
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ὃ , ρα Δ Π ὔλ , ὸ ἢ ᾿ ᾿ ἂ: ᾿ λ τῷ παϑήμασί σου, χατὰ Παῦλον φάναι τὸν μέγαν, χαὶ ἀνταναπληρῶν 

ἐν τῇ σαρχὶ τὰ τῶν ϑλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐχμιμήματα, τοῦ πρώ- 
Με ᾿ ΥΗΡΟ ΤΥ ΚΕΝ, Ύ ᾿ ΣΝ ΞΕΡ ) δοῖ ῶε ἘΣ τοῦ τὴν ὑπάχοην, οἷς ἐνήργησεν, ἐχπαιδεύσαντος χαὶ δοξασϑέντος, 

οἷς πέπονθε, δι’ αὐτῆς χαὶ τοὺς χοινωνοὺς τῶν ἰδίων. παϑῶν 

συνδοξάσαντος. “Ὅϑεν οὐ μόνον ἀηδές τι χαὶ σχυϑρωπὸν πρός 

ε τὴν πατριχὴν ὄψιν εἶδες οὐδοτιοῦν, ἀλλὰ χαὶ χατησπάζου 

νοητῶς τὸ χαῦ᾽ ὥραν χαὶ οἱονεὶ προσεφύου τοῖς σαυτοῦ . μέλεσι, 
᾿ Ξ. - ᾿ ᾽ ὡ Α « Α δὶ ΄ῳ ν μόνου εἰδὼς χα! πατέρα χαὶ σωτῆρα μετὰ Θεὸν ἄριστόν, φιλῶν μὲν 

ὑπὲρ τοὺς γεγεννηχότας ὃν χαὶ σπουδῇ πάσῃ προφανῶς ἐχείνων προ- 

χέχριχας, εὐλαβούμενος δ᾽ ἴσα χαὶ τῷ ᾿δεδημιουργηχότι χαὶ σεσωχότι 

Θεῷ καὶ ὡς ἐχμαγεῖον χαὶ εἰχόνα τινὰ τοῦτον ἐν τῇ ψυχῇ περιφέρων 

ἐχείνου χαὶ ταῖς αὐταῖς τιμαῖς δι᾽ ἐχεῖνον ᾿χαὶ τοῦτον φιλοτιμούμενος, 

ἐπεὶ χαὶ αὐτὸν χατ᾽ ἐχεῖνον δημιουργὸν ἐν σεαυτῷ τῆς ἀρίστης 

χαὶ ϑειοτέρας ἐγίνωσχες πλάσεως χαὶ σωτῆρα μετὰ τὸν μόνον 

σωτῆρα, μᾶλλον δὲ τῆς ἀληϑινῆς ἐχείνης χαὶ πρώτης σωτηρίας 

μυσταγωγὸν χαὶ τελειωτὴν ἄριστον. 

.10. Ἐντεῦϑεν ἐπίσημος ἐν ἅπασιν ἣν ὁ ἀνήρ, χὰἀν ταῖς 

ἁπάντων γλώσσαις μεϑ᾽ ἡδονῆς χαὶ ϑαύματος ἔχειτο χαὶ μέγα 

ἐχάστοις ἣν τὸ τῆς ἐχείνου γλώττης ἀπολάύειν χαὶ ϑέας, οὐ τοῖς 

ἐχ ταὐτοῦ γυμνασίου μόνον χαὶ ἥλιξιν ---ὸ γὰρ χάχιστ᾽ ἀπολούμε- 

νος φϑόνος ἀπῆν ---, ἀλλ᾽ ἤδη χαὶ τοῖς πρεσβυτέροις χατ᾽ ἀρετὴν 

τε καὶ χρόνον χαὶ τῶν ἄλλων προέχουσιν, ὅσοι δηλαδὴ τῆς ἐν 

τῷ κοινῷ διαίτης χαὶ ὁμιλίας ἑαυτοὺς ἀποστήσαντες τὸν πάντη 

μοναδιχὸν χαὶ ἤρεμον εἵλοντο βίον, ἑαυτοῖς χαὶ τῷ Θεῷ χα- 

ταμόνας διὰ παντὸς συγγενόμενοι: ἐξέπληττε. γὰρ αὐτοὺς τὸ 
. ’ “«“ “- ’ “ , ἢ ) 

πολιὸν ἐν νεότητι τοῦ σοφοῦ φρόνημα,. τὸ τῆς. ἀσχήσεως χαὶ τῆς 

χαρτερίας - ἀνένδοτον, τῆς σωφροσύνης ἢ χαϑαρότης μέχρι χαὶ 

φϑέγματος χαὶ ὀφθαλμῶν καὶ βαδίσματος, χαὶ πρὸ πάντων τὸ τῆς 
᾿ς 9 ᾿ ᾽. ὁ ᾿ " ΄ Ν . , γνώμης εὐγενὲς καὶ χαῦ᾽ ὑπερβολὴν ἐλευϑέριον χαὶ πρὸς πάντας 

ὑποβεβηχὸς ματὰ τῆς τῶν ηϑῶν ἀπορρήτου γλυχύτητος, οὐ .φυ- 
- « 6 - 4 4 « .-. Κψ( 

σιχῶν μᾶλλον, ὡς ἄν τις ὑπέλαβεν, ὅσον ἐξ ὑπαχοῆς ἄχρας χα- 

τοορϑωϑέντων, ὡς οἱ πράξει χαὶ λόγῳ φιλοσοφήσαντες ταῦτα χα- 

1 Κολοσ, α΄’, 24. ---. 25 συγγένόμενοι Μ. -- 27 σοφροσύνης Ὦ. 
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λῶς ἐχπαιδεύουσι. Ταπεινοφρροσύνην μὲν γὰρ τὴν ὑψηλὴν ὑπαχοῆῇς 

ἐχρύεσϑαι λέγουσιν, ἐκ δὲ ταύτης διάχρισιν, τὸν λύχνον χαὶ ὁδη- 

γὸν τῆς ψυχῆς, ὡς ἂν εἴποι τις, χαὶ δημαγωγὸν τοῦ χαλλίστου 

παντός: τοῦ δὲ διαχριτικοῦ τῆς φυχῆς ὡσπερεί τινος : ὀφθαλμοῦ 

λημῶντος τῶν ἐμπαϑῶν ἀπαλλαγέντος “ῥευμάτων, ὥστ᾽: ἂν ἐπα- 

νελϑεῖν πρὸς τὴν χατὰ φύσιν ὀξυδορχίαν ἄριστα καὶ μετὰ τοῦ 

γιγνομένου παντός, οὐχέτι μὲν ἀπατηλὸν εἴδωλον οὐδέν, οὐδὲ φά- 

σμα τι τερατῶδες, ἄλλο μὲν πρὸς ἀλήϑειαν ὄν, ἄλλο δὲ εἶναι ὑπο- 
'ς»ὔ ἐ , - ΄“. 4 Ὡς δὰ. » χρινόμενον, οὐδέ τι πρόσχομμα χαὶ λίϑος, τὰ τῆς εὐθυτάτὴς ὁδοῦ 

χωλύματα, τῶν ἱερῶν ἀδύτων ταύτην ἀπείργει τῆς ἀπαϑείας χαὶ τοῦ 

Θεοῦ: ἀλλ᾽ ἐπεὶ πάντα εὐϑέα ἐστὶ τοῖς τὸν νοῦν ἔχουσιν ἐρω- 

μένον χαὶ ὀρϑὰ τοῖς εὑρίσχουσι χάριν, ἧ φησι Σολομὼν ὃ σοφός, 

ἀπταίστως χαὶ ὁμαλῶς πάνυ τοι βαδίζει πρὸς αὐτὴν τὴν ἕνωσιν 

τοῦ Θεοῦ, πᾶν εἴ τι τερπνόν τε χαὶ χάριεν τῆς χατὰ πρᾶξιν χαὶ 

ϑεωρίαν ἀρετῆς συνοδεῦον χαὶ συνεπόμενον ἔχουσα, ὥστε μετὰ 

τῆς τῶν ἔνδον ἠρεμίας τε χαὶ γαλήνης χαὶ τὴν ἔξω χαὶ φαινομέ- 

νὴν κατάστασιν εὐφροσύνης χαὶ γλυχυϑυμίας ἁπάσης εἶναι μεστήν. 

Ὃ τοίνυν τὴν ῥίζαν τῶν χαρισμάτων τούτων μετὰ τῶν προση- 

χόντων ἱδρώτων χάλλιστα χαὶ ὡς ὀλίγοι τῶν πάντων κχαταβαλό- 

μενος χαὶ θαυμαστὸς ἐν ὑπηχόοις τοῖς τ᾽ ἐοῦσι τοῖς τ᾽ ἐσσομένοις 

πρό τ᾽ ἐοῦσιν ἀναφανείς. πῶς οὐχ ἔμϑλλε χαὶ τοὺς ἐχεῖϑεν ἐχδι- 

δομένους δρέπεσϑαι μετ᾽ εὐφροσύνης χαρπούς, μᾶλλον δὲ χαὶ χοι- 

νὸν ἥδυσμα προχεῖσϑαι τοῖς εἰδισμένοις τὰ τοιαῦτα τρυφᾶν : ὃ δὴ 

χαὶ χατὰ λόγον ἐχ πολλοῦ τοῦ περιόντος ἀπήντα, χαϑάπερ ἤδη 

φϑάσας ὃ λόγος ἐδήλωσεν. ᾿Αλλ’ ἐπεὶ “τὸν χοπιῶντα γεωργόν ", 

κατὰ Παῦλον τὸν μέγαν, “δεῖ πρὸ τῶν ἄλλων μετέχειν καὶ τῶν 

καρπῶν ", παρηυδοχίμει χἀνταῦϑα τοὺς ἄλλους ὃ μυσταγωγὸς τῷ 

περὶ αὐτὸν φίλτρῳ τε χαὶ τῷ ϑαύματι, χαὶ ὅλως ἐξηρτημένον αὐτὸν 

εἶχεν ὁ μαϑητὴς χαὶ χατεστρατηγημένον ταῖς ἑαυτοῦ χάρισι τὸν 

ὀξύτατον πρὸ τούτου χαὶ τοῖς πᾶσι τὸ παράπαν ἀήττητον ὁ γὰρ 

μηδὲ τὸν ὑπηρετοῦντα χαὶ ϑεραπεύοντα τὰς ἐχ τοῦ γήρως ἀνάγ- 

χας μηδέπω πρότερον ἐξισχύσας διὰ τραχύτητα κατασχεῖν οὐδ᾽ 

12 Παροιμ. η΄. 9. --- 2021 Ἰλιάδ, α 70. --- 26[26 Τιμοϑ. 2, β΄, 6. 
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ἐπ᾽ ὀλίγον παρ᾽ ἑχυτῷ, οὗτος ὡρᾶτο ϑαυμασίως ἀπὸ τοῦ τῆς Ψυχῆς 

διαχειμένου ϑεραπεύων τὸν μαϑητήν, μᾶλλον δ᾽ οὐχέτι προσεῖχεν, 

ὡς νέῳ χαὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ φοιτητῇ. ἀλλὰ χαὶ προετίϑει πολλῷ τινι 

τῷ μέσῳ χατὰ ψυχὴν ἑαυτοῦ χαὶ μετὰ πλείστης ὅσης αὐτῷ προ- 

σεῖχε τῆς εὐλαβείας χαὶ τῆς αἰδοῦς. 

11. Οὐδὲν δὲ οἷον καί τινος τῶν ἐνταῦϑα πραχϑέντων. ἑνὸς 
ἢ δυοῖν, ἐπιμνησθῆναι, δεῖγμα τῆς τε περὶ τὰ χἀλὰ σπουδῆς τοῦ 

ἀνδρὸς χαὶ τῆς περὶ αὐτὸν ἐλαβείας τοῦ γηραιοῦ: ὡς γὰρ ὃ μὲν 

“ἀναβάσεις ἐν τῇ χαρδίᾳ ᾿ τὸ χαϑ᾽ ἡμέραν διατιϑέμενος χαὶ “ ἀπὸ 

δόξης εἰς δόξαν" προβαίνων τοῦ περὶ αὐτὸν θαύματος τούς τε μα- 

χρὰν χαὶ τοὺς ἐγγὺς μεῦϑ᾽ ὅσης τῆς ἡδονῆς ἐπλήρου, ὡς χαὶ τὰ 

πάντων χάλλιστα τοὺς πάντας περὶ αὐτοῦ ψηφίζεσθαι, ὁ δὲ μυ- 

σταγωγὸς χαὶ πολλῷ πλέον ἐδίδο" τούτοις. ὅσῳ χαὶ πολλῷ πλέον 

ἐχεῖνος τοῦ χατ᾽ αὐτὸν ἐπληροῦτο θαύματος χαὶ τὰ τοῖς ἄλλοις 

ἀπόρρητα χάλλιστα τούτῳ συνήδει, πρὸς τὴν τῆς μεγάλης ἱερω- 

σύνης περιωπὴν βουλεύεται προβιβάσαι τὸν ἄνδρα χαὶ τὸν λύχνον 

εὐαγγελιχῶς ἐπιϑεῖναι τῇ λυχνίᾳ, ὡς μηχέτι τὸ τοσοῦτον τῶν ἀρε- 

τῶν φῶς καὶ τὸν ϑησαυρὸν τῆς σοφίας διὰ μετριοφροσύνης ὑπερβολὴν 

ὑπὸ τὸν μόδιον χρύπτεσϑαι. Καὶ ὃ μὲν εἰς ἔργον ἄγειν ἠπείγετο τὰ 

βεβουλευμένα χαὶ τοὺς χρίσοντας ἐχάλει. χαὶ ἢ χυρία παρῆν χαὶ 

τὰ πρὸς δεξίωσιν ἡτοίμαστο τῶν συνειλεγμένων, χαὶ τῶν πρὸς 

τὴν χειροτονίαν ἐπιτηδείων οὐχ ἦν ὅλως ὅπερ ἀπῆν: τῷ δὲ 

πολλοῦ τινος ἔδει τὴν φίλην χαὶ σύνοιχον ἀπώσασϑαι μετρ'ότητα 

χαὶ τὸ τὴν ἐσχάτην ἀπολιπεῖν τάξιν, ἧς τοσοῦτον χαϑ᾽ ὑπερβολὴν 

ἀντεχόμενος ἦν, ὡς οὐδὲ τῆς ὑψηλοτάτης οἱ τῶν πρωτείων ἄγαν 

ἐρῶντες χαὶ ὑπὲρ τοῦ μὴ τούτων ἂν ἐχπεσεῖν τὰ πάντων αἴσχι- 

στὰ χαὶ ποιοῦντες χαὶ πάσχοντες: διὰ τοῦτο χαὶ ἄχαμπτος ἣν 

χαὶ τὸ παράπαν ἀνένδοτος, τοσούτου μεγέϑους πράγματος ἀνάξιον 

ἀποχαλῶν ἑαυτὸν ὃ τῳόντι τοῦ πράγματος ἀξιώτατος: οἶμαι γάρ, 

ὡς εἴπερ ἔδε: τὸ ϑειότατον τοῦτο δῶρον ἐπὶ χοινῇ σωτηρίᾳ τοῦ 

7 ἐπιμνησϑεῖναι Β. --- 9 ΨᾺαλῳ,. πγ΄, 6. - 10 Κορινϑ, 2, γ΄, 18. -- 1ὅ χάλ- 
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ιχ΄, 88. -- 19 χρύπταισθϑαι Β. 
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τῶν ἀνθρώπων γένους εἰς γῆν χατιὸν ὑπερφυῶς ἀνθρώποις δοϑῆ- 

ναι διὰ φιλανϑρωπίας τοῦ σεσωχότος ὑπερβολὴν μηδένα προχε- 

χρῖσϑαι πρὸς ταύτην τὴν τελετὴν τοῦ ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἣ πρῶτον μετὰ 

τοὺς πρώτως ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Λόγου μυσταγωγηϑέντας ἐπὶ τοῦτο 

χαλεῖσϑα!, ἣ μετ᾽ ὀλίγων πάνυ τινῶν. Τοσοῦτον ἣν ἐχείνῳ τὸ τῆς 

διὰ πάντων χαϑαρότητος χαὶ τοῦ ἁγιασμοῦ περιόν! ᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνος 

οὐ τοῖς πέλας, ἀλλὰ τῇ ἐντολῇ παραμετρῶν ἑαυτὸν χαὶ οὕτω χαὶ 

πρᾶξιν χαὶ λόγον ταλαντεύων χαὶ βασανίζων ὁσημέραι τὸ χκατορ- 

ϑούμενον, οὐ μᾶλλον ἐνόμιζεν εὐπορεῖν διὰ τὸ χτηϑέν, ὅσον ἐλ- 

λείπειν πρὸς τὸ προχείμενον. Καὶ ὅρα τὴν ἁπλουστάτην καὶ φι- 

λόσοφον ὄντως ψυχήν, ὅπως ἀστείως τὸ πρᾶγμα μεταχειρίζει" 

τὸ μὲν γὰρ ἐχφυγεῖν τὸ τῆς διδομένης τιμῆς μέγεϑος ἄριστον 

εἶναι διὰ ταπεινοφροσύνης μέγεϑος δοχιμάζων, ἀντειπεῖν δὲ τῷ 

χατὰ πνεῦμα γεννησαμένῳ καὶ μέχρι παραφϑέγματός τινος ἢ χαὶ 

σχήματος προρανῶς ἀποδοχιμάζων, χατ᾽ αὐτὸν τὸν τῆς ἱερουργίας 

χαιρόν, ἡνίχα δὴ χαὶ τῇ χειροτονία τοῦτον ὑπάγει ὃ τελεστὴς 

τοῦ πνεύματος ἔμελλε, μηδενός τινος συνειδότος, σιγῇ χλέπτει 

τὴν ἀναχώρησιν χαὶ ἦν αὐτοῦ που παρά τινι τῶν ἀνυπόπτων 

χαὶ τόπων χαὶ προσώπων χαταχρυπτόμενος, ἕως ἐχεῖνοι “πολλὰ 

περὶ τὴν τούτου χαμόντες ζήτησιν, ἐπείπερ ἔγνωσαν ἀνηνύτοις 

ἐπιχειροῦντες χαὶ τὸν ἄληπτον δεσμεῖν δοχιμάζοντες, - τοῦ μὲν 

χαὶ ἄχοντες ἀπέστησαν σὺν λύπῃ χαὶ ϑαύματι, τὸν δὲ σὺν αὐτῷ 

παρεσχευασμένον, ὡς ἔϑος, τῷ τοῦ πρεσβυτέρου τετελειωχότες 

βαϑμῷ, ἵνα μὴ χενὰ πάντῃ τὰ τῆς σπουδῆς Ἢ χαὶ τὰ τῆς ἱερᾶς 

ἑορτῆς ἐχείνης πρός γε τὸ σχυϑρωπὸν διόλου χαταλήξῃ καὶ ἄχαρι 

(ὃ δηλαδὴ χἀχείνῳ πρὸ τῆς φυγῆς χατὰ τὸ δυνατὸν ἐσπουδάζετο), 

πρὸς ἑαυτοὺς χαὶ τὰς οἰχίας ἕκαστος ἐπανήρχοντο, χοινὸν ὥσπερ 

ἐφόδιον ἐπιφερόμενοι πάντες τὸν περὶ τοῦ ἀνδρὸς λόγον χαὶ μεῦ" ὅτι 

πολλῆς τῆς ἡδονῆς καὶ τοῦ ϑαύματος τοῖς ἐντυγχάνουσι διηγούμενοι. 

Ὃ δὲ ϑαυμαστὸς ἐχεῖνος πρεσβύτης δυσχεραίνοντι μὲν χαὶ παϑαινο- 

μένῳ τὸ παράπαν ἐώχε: χαὶ τὴν ἀποτυχίαν οὐχ ἀνεχτῶς ἔφερεν ὅϑεν 

καὶ πρὸς ἀγανἄχτησιν χαὶ λοιδορίας τοῦ μὴ παρόντος ἐχτερόμε- 
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νος ἦν χαὶ μυρίαν ἐχείνῳ τὴν μέμψιν ἐπέφερεν. Ἐπεὶ δὲ μετὰ 

μιχρὸν. προσιόντα τὸν φίλτατον ἴδοι, πρϑσχαλινδούμενόν τε τοῖς 

ἐχείνου ποσίν, ὡς ἔϑος, καὶ τὴν συγγνώμην μεϑ᾽ ὅσης τῆς ὑπο- 

στολῆς καὶ τῆς μετριότητος ἐξαιτούμενον, τὴν παλινῳδίαν εὐϑὺς 

ἄδων ἦν χαὶ μυρίαν συχῇ κατ᾽ ἐκείνου τὴν εὐφημίαν ἐπάδων, 

χαὶ τῆς μὲν εὐπαιδίας ἑαυτὸν μαχαρίζων ὡς μάλιστα, τῆς ὃὲ 

μεγαλοψυχίας ἐχεῖνον καὶ τῆς ἐν βῥαχεῖ πρὸς τοσαύτην ἀρετὴν 

βπιδόσεως ἐχπληττόμενος. Καὶ τοῦτο μὲν οὕτω, δεῖγμα τῇς περὶ 

τὸ ϑεῖον εὐλαβείας χαὶ τῆς ὑψηλῆς αὐτοῦ ταπεινοφροσύνης ὃν 

ἀχριβέστατον. 

12. Τῆς δέ γε πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης ἄλλα τε πλεῖστα 

λόγου χαὶ μνήμης ἄξια καὶ τὸ νυνὶ ῥηϑησόμενον. ᾿Επέμπετο πολ- 

λάχις τῆς τοῦ ἐνιαυτοῦ περιτροπῆς ὁ Σαάβας παρὰ τοῦ ἐπιστάτο"» 

πρὸς τοὺς τῶν ἐχεῖ φροντιστηρίων χαϑηγεμόνας, εἰς πορισμὸν 

δηλαδὴ τῶν ἀναγχαίων: ὅπερ καὶ πᾶσι μὲν αὐτόϑι τοῖς ἡσυχά- 

ζουσιν ἔϑος, “προῖκα παρὰ τῶν εὐπορωτέρων τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἀναγ- 

καϊὰ λαμβάνουσιν, ἀπερισπάστως προσεδρεύειν τῇ τοῦ ϑείου λα- 

τρείᾳ, ἡσυχίᾳ δηλαδὴ χαὶ τῇ συζύγῳ ϑεωρίᾳ χαὶ προσευχῇ, τῷ 

ὃὲ τῶν ἄλλων χαὶ μᾶλλον, ἐπεὶ χαὶ τῇ τοῦ πρεσβυτέρου τετιμη- 

μένος ἀξίᾳ χαὶ ψυχιχῶν ἀρρωστημάτων ἰατρὸς καὶ διαιτητὴς ὧν 

ἐτύγχανεν. ᾿Απήει τοιγαροῦν εἴς τι φροντιστήριον ὁ χαλὸς μα- 

ϑητὴς τὴν συνήϑη λειτουργίαν ἐπιτελέσων, πολλῷ τινι τῷ μέσῳ 

διέχον τῆς χατοιχίας αὐτῶν" πρὸς γὰρ ταῖς εἰσόδοις τοῦ ὄρους 

δεύτερον ὁρᾶται κείμενον παρ᾽ αἰγιαλοῖς, ὡς χαὶ τὰς εἰσόδους αὐτὰς 

χαὶ τὸ τοῦ φρουρίου τεῖχος τοῖς χύμασι περιχλύζεσϑαι βορέου 

προσιόντος αὐτοῖς, Εἶχε δὲ ἄρα πατριχῇ προστάξει συνοδίτην καὶ 

τὸν συμφοιτητήν᾽ χατὰ σκοπὸν μέντοι τῆς λειτουργίας προβάσης 

αὐτοῖς, ἐπεὶ τῶν πρὸς τὴν χρείαν δαψιλῶς ἔχοντες ἐμέμνηντο 

χαὶ ὑποστροφῆς, ἡγεῖτο μὲν ὁ χαὶ ψυχὴν χαὶ σῶμα γενναιότατος 

Σάβας, ὥσπερ τῶν ἄλλων ἁπάντων, οὕτω καὶ τῆς ὁδοῦ, ἀχϑο- 

φοροῦντες ὑποζυγίων δίχην διὰ Χριστόν. ὥσπερ δὴ τοῖς ἐχεῖ νό- 

μοις, τὸ τοῦ σώματος χαλινοῦν αἱρουμένοις δυσήνιον χαὶ προσέτι 

τὸν χαάχιστ᾽ ἀπολούμενον τῦφον χατασπᾶν. ὁ ὃξ φίλος χαὶ συνα- 
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γωνιστής, χαίτο! γε τοῦ φόρτου πάνυ πρὸς τὸν ϑαυμάσιον Σάβαν 

ἐνδεῶς ἔχων, τῆς ὁδοιπορίας πλεῖστον ἀπελιμπάνετο᾽ ὃ δὲ προσε- 

χαρτέρει μὲν χαὶ σύντονον ἐπεῖχε τοῦ δρόμου, παρυπεχράτει τε 

τῆς ἰσχύος ἑχὼν χαὶ συνεχῶς ἑαυτὸν ἵστη τῆς ἐπὶ τὰ πρόσω 

φορᾶς, ἔργοις τε χαὶ λόγοις, ὡς εἶχεν, αὐτὸν ἀναχτώμενος. ᾿Επεὶ 

δὲ τοῦτον ἡττώμενον ἑώρα τοῦ φόρτου χαὶ μηδὲ σχολῇ γοῦν καὶ 

βάδην, ὃ λέγεται, βαδίζειν δυνάμενον, πείϑει τὸν ἄνδρα κχαὶ τὸν 

ἐπιχείμενον ἐχείνῳ φόῤτον αὐτῷ προσεπιδοῦναι. “Καὶ γάρ", φησίν, 

“ὁρᾷς, ὅπως εὐσϑενῶς ἔχει μοι τὰ τοῦ σώματος χαὶ ἰσχύω καὶ 

πρὸς τὰ τούτων ἔτι μείζονα παραβάλλεσϑαι ". Λαβὼν οὖν σὺν τῇ 

πήρᾳ χαὶ τὸν προσεπιχείμενον ἐχείνῳ φόρτον χαὶ τοῖς σφετέ- 

ροις νώτοις τὸ πᾶν ἐπιϑείς, πτηνός τις ὡρᾶτο τοῖς τῆς ἀγά- 

πὴς πτεροῖς χουφιζόμενος, ὡς μηδὲ ἄνετον ὄντα χατ᾽ ἴχνος 

ἐξισχύειν ἕπεσϑαι τὸν συμφοιτητήν, ἀλλὰ πολλῷ τινι τῷ μέσῳ 

χαὶ αὖϑις χαϑυστερεῖν. Ὁ δὲ χαλὸς ὁδοιπόρος οὐ μᾶλλον τοῦ 

χάτω χαὶ πατουμένου δρόμου, ὅσον τῆς ὑψηλοτάτης ἀγάπης χαὶ 

τοῦ Εὐαγγελίου Χριστοῦ χαὶ αὖϑις προσχαρτερῶν ἦν, ἥϑους γλυ- 

χύτητι χαὶ μετριότητι λόγων χαὶ παντὶ τῷ τῆς ψυχῆς ὡρμηχότι 

τὴν ψυχὴν ἐχείνου παραμυϑούμενος: εἶτα χαὶ εἴ τι τὸ λυποῦν 

αὐτὸν χαὶ προσιστάμενον εἴη διεπυνθϑάνετο, χαὶ ὃς “Τὸ τῶν ἐνδυ- 

μάτων ἄχϑος μοι" ἔφη “διενοχλοῦν ἐμποδὼν πρὸς τὴν ὁδοιπο- 

ρίαν χαϑίσταται, καὶ μάλιστα τῶν χιτώνων ὁ δεύτερος, παχύτητος 

ἱκανῶς ἔχων, ὡς οἶσϑα, χαὶ βάρους .----“ ᾿Αλλ’ ἀπόβαλε τοῦτον ", 

ὁ σοφὸς ἔφη, “βέλτιστε, χαὶ ῥᾷον. ἂν ἐπ’ ὥμων φέρων ὁδοιπο- 

ρήσαις, ἢ νῦν χαϑάπερ τινὰ πέδην αὐτὸν περιχείμενος ". Τὸ δὲ 

παραγωγή τις ἦν καὶ ἀπάτη μᾶλλον, ἵν᾽ οὕτως οἰχονομιχῶς ἀφε- 

λέσϑαι καὶ τὸν χιτῶνα δυνηϑείη χαὶ τοῦ ἐχεῖϑεν ἄχϑους ἀπαλ- 

λάξαι τὸν ἀδελφόν" ὃ δὴ χαὶ χατὰ σχοπὸν ἀπήντα χαὶ τοῦ χατὰ γνώ- 

μὴν" οὔμενουν τὸ παράπαν ἡμάρτανεν" ἐπεὶ γὰρ χἀχείνῳ καλῶς 

ἔχειν ἐδόχει τὰ τῆς ὑποϑήχης τοῦ φίλου χαὶ ὁ χιτὼν ἀπετίϑετο, 

ἁρπάζες χαὶ τοῦτον ὁ βιαστὴς χαὶ πλεονέχτης τῆς βασιλείας τῶν 

81 βιαστὴς) Ματὺ. τα’, 12. 
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οὐρανῶν, καὶ τοῖς ὦὥμοις τῷ λοιπῷ φόρτῳ προσεπιϑείς, τῆς ὁδοι- 

πορ'ας αὖϑις γεῖτο μετὰ τοῦ ἴσου τόνου χαὶ τῆς ἐνστάσεως. Εἶεν. 

18. Ἔτος μὲν οὖν ξἔβδομόν που, φασίν, ἐν ταύτῃ τῇ ϑαυ- 

μασία ὑποταγῇ τῷ ἀϑλητῇ διήνυστο τοῦ Χριστοῦ, χαὶ πλήρης ἦν 

αὐτῷ τῶν ἀγωγίμων τῆς ἀρετῆς ἢ φορτίς, καὶ πολλῷ τινι τῷ 

μέσῳ τοὺς συναγωνιστάς τε χαὶ συνεμπόρους ὑπερεῖχε τῆς χαλῆς 

ταυτησὶ πραγματείας, οὐ τοὺς χατ᾿ αὐτὸν τῷ χρόνῳ φημὶ μόνον, 

ἀλλὰ δὴ χαὶ τοὺς πρὸ αὐτοῦ, χαϑάπερ ἤδη φϑάσας ὁ λόγος ἐδή;- 

λωσεν᾽ ἐχάλει δὲ ἄρα πρὸς ἀγῶνας ὑψηλοτέρους αὐτὸν ἢ χάρις 

χαὶ τὰ μεγάλα πείϑουσα τρέχειν Ὀλύμπια, ἐπειδὴ χαλῶς ἦν ἀλε:- 

ψάμενος ἤδη χαὶ ὅσα νόμος τοῖς τῶν τοιούτων ἀγωνισταῖς. Καὶ 

ὅρα, πῶς καὶ τοῦτο ϑαυμασίως ἐνεργεῖται παρὰ τοῦ τἀναντία διὰ 

τῶν ἐναντίων οἰχονομοῦντος, ἵνα χαὶ μᾶλλον ϑαυμασιώτερα φα΄- 

γοιτο. Εἶχε μὲν τὰ σχῆπτρα τῆς τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς ᾿Ανδρό- 

γιχος ὁ πάνυ, τῶν Παλαιολόγων ὁ δεύτερος δηλαδή, οἱ δ᾽ ἐπὶ χαχῇ 

υοίρᾳ πρὸς συμμαχίαν Ῥωμαίοις ἐχ Σιχελίας ἰόντες ᾿Ιταλοὶ τὰς 

συνϑήχας Φευσάμενοι, Θράχην μὲν δίχην πρηστήρων ἀνηλεῶς δια- 

φϑείρουσι πρῶτον, χώρας καὶ πόλεις ὅλας τὰς μὲν χαὶ πρὶν ἐπι- 

βῆναι χενὰς οἰχητόρων τῇ σφῶν αὐτῶν προσδοχίᾳ καὶ τῷ δέε! 

δειχνύντες, τὰς δὲ πεδίον ἀτρανισμοῦ καὶ πόλεις αἱμάτων ἢ πολυ- 

ἀνδρια μᾶλλον ἀντὶ πόλεων ἐργαζόμενοι τῷ μηδ᾽ ὁντινοῦν ὅλως ἐν 

μηδενὶ σχεῖν τὸν ἔλεον, ἀλλὰ πᾶσαν ἁπλῶς χαὶ τύχην καὶ Ὧλι- 

χίαν ὑπάγειν τῷ ξίφει, χαὶ μηδὲ τῶν δυστυχῶν φείδεσϑαι νηπίων. 

ἀλλὰ χαὶ ταῦτα χαινοτέροις ἐπιτρέπειν ϑανάτοις, ξίφει χαὶ πυρὶ 

δυστυχῶς μεριζόμενα' μετὰ ὃξ τοῦτο χαὶ τοὺς πάλαι χαὶ νῦν χοι- 

νοὺς ὀλετῆρας τῆς οἰχουμένης ᾿Αγαιμενίδας φημὶ προσλαβόμενο: 

τοὺς χάκιστ᾽ ἀπολουμένους, χἀντεῦϑεν τὸ ὕράσος χαὶ τὴν μανίαν 

ἐπηυξηχότες, χατατρέχειν αὐτίχα χαὶ Μαχεδόνων ἠπείγοντο καὶ 

Θετταλίαν αὐτὴν ἐπὶ νοῦν ἔχοντες ἤδη: ὁ δὲ χρατῶν χαὶ περὶ 

πᾶσι μὲν ὡς εἰχὺς δείσας, τὸ δὲ πλεῖστον ἼΛλϑω. τὸν ϑαυμαστὸν 

ἐπὶ νοῦν ἔχων χαὶ τὸ σῴζεσϑαι τὸν χορὸν τῶν ἁγίων ἐχείνων περὶ 

9 ὑψηλωτέρους Β. -- 20 πεῦίον ἀφανισ.90] Ἰωὴλ 8΄, 8. γ΄, 19 |] πόλεις αἷωα- 

ὺὑ.. γ΄, 1. Ιεζεχιῦλ χδ΄, 6. των] Ναοὺυ. γ΄, 1. ΤΙεξζεχιηλ κδ΄, 6 
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πλείστου τιϑέμενος, οὕτω γὰρ αὐτῷ σῴζεσϑαι καὶ τὴν βασιλείαν χαὶ 
᾿; μῳ 4 “«᾿ Ἁ 9 λ] Ψ 4 Ρ 9 ᾿ μὴ παντάπασιν ἂν ἀποβαλεῖν χαὶ αὐτὰς ὥετο τὰς χρηστοτέρας ἐλπί- 

δας, ἐπεὶ μὴ ῷ χαὶ ὅπλοις εἶχεν ἀμύνε!ν, τὸν δεύ ὅ , ἐπεὶ μὴ στρατῷ χαὶ ὅπλοις εἶχεν ἀμύνε!ν, τὸν δεύτερον, ὅ φασι. 

πλοῦν ἔρχεσθαι δεῖν ἔγνω. Καὶ γράμματα τῆς αὐτοῦ χειρὸς αὐ- 
, Ἁ 9 ἤ 4 ᾿ Α »: 2. » ’ “» δὲ 

τίχα πρὸς ἐχείνους ἐφοίτα, τοὺς μὲν χαϑ᾿ ἡσυχίας ἔρωτα πανταχῇ 

τοῦ ὄρους διεσπαρμένους μοναδιχούς τε χαὶ σύνδυο, χαὶ αὐτὰ δέ 
Δ « Π ’ φῳ Ἁ 4“ 9. -ι " φημι τὰ τῶν φροντιστηρίων ἀτείχιστα, ἢ χαὶ ἄλλως εὐάλωτα, διὰ 

σαϑρότητα περιβόλων χαὶ σπάνιν τῶν ἐνοιχούντων πρὸς τὰ τῶν 

ὀχυρωμάτων δυσαλωτότερα μετοιχίζεσϑαι χατοχυρούμενα χαὶ αὖϑις 

ὁπόση δύναμις πρὸς τὸ ἀπφαλέστερον, μεταβαίνειν δὲ χαὶ πρὸς 

τὰς ἐγγυτέρω πόλεις τοὺς βουλομένους, ἀποχρύπτοντας ἑαυτοὺς “μι- 

χρὸν ὅσον ὅσον", χατὰ τὸν μέγαν εἰπεῖν Ἡσαΐαν, “ἕως ἂν παρέλδη 

ἢ ὀργὴ Κυρίου ", Ταῦτα μαϑόντες οἱ τῆς μεγάλης χαὶ ϑεοφιλοῦς 

φατρίας ἐχείνης, οἱ μὲν τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔνστασιν μέχρι τέλους τηρεῖν 

ἐγνωχότες χαὶ προδοσίαν ἑαυτῶν ὥσπερ χατεγνωχότες, εἰ πρὸς 

εὶ Ὁ σὲ 
; {φ “«-ὠ .« 4 ΄“« ’ τα μεταβουλεύσαιντο, “ποῦ πορευϑῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου 

χαὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σοὺ ποῦ φύγω ". μετὰ τοῦ προφήτου πρὸς 

τὸν Θεὸν ἕχαστος ἔλεγον: ὅϑεν οὐδὲ τὴν ἱερὰν συνοιχίαν, οὐδὲ 

τὴν ἀσχητιχὴν χαλύβην εἰσίν, οἱ χαταλιπεῖν ἐδοχίμαζον, τὸ μέ- 

νοντες ϑνήσχειν τοῦ σῴζεσθαι φεύγοντες μᾶλλον ἑλόμενοι" οἱ δὲ 

τῷ χελεύοντι νόμῳ πειϑόμενοι, διωχομένους ἀπὸ ταύτης εἰς τὴν 

ἑτέραν φεύγειν, χαὶ Παῦλον ἐχμιμούμενοι τὸν μέγαν, ὅς, καίτοι 

γε καϑ'᾿ ἡμέραν ἀποῦνήσχων χαὶ “τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων ἀναλῦσαι 

χαὶ σὺν Χριστῷ εἶναι", νῦν μὲν χοφίνῳ χαλασϑεὶς ἐχ τοῦ τείχους 

τὰς τοῦ Δαμασχηνῶν ἐϑνάρχου χεῖρας λάϑρᾳ διαδιδὸράσχει, νῦν 

δὲ Ῥωμαίους ἐπιχαλεῖται καὶ καίσαρα φονῶντα τὸν Ἰουδαίων δῆ;- 
Ἢ Χο», ΡΠ, ὀλ 5. τὰ Α μ “» ἧς Ἁ , ᾿ Ν Δ ον οἷς ον. μὸν ἐχφεύγων, πόλεις χαὶ νήσους χαὶ τὰ ἐν αὐταῖς χατελάμβανον 

ὄρη, ὅσα δηλαδὴ πρὸς ἥσυχίαν ἐν αὐτοῖς ἐπιτήδεια. Θρῆνος 
’ Π . “-“ Ύ Ν ’ .-.Δ ) - μέντοι χαὶ ἀϑυμία τὸ πᾶν εἶχε χαὶ ϑορύβου μεστὸν ἦν ἐχεῖνο 

8 δεύτερον πλοῦν] ΟΟΥΡᾺΒ ρᾶτορηι. 11, σ. 24. --- 12 Ἡσαΐου «ς΄, 30. -- 10,11 

Ψίαλμ. ρλη΄, 7. -ο 21 Ματῦ. ι΄, 28 «ὅταν δὲ διώχωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύ- 

Ὑετε εἰς τὴν ἄλλην». --- 28 χαϑ᾽ ἡμέραν ἀποϑνήσκων] Κορινϑ. ιε΄, 81 || τὴν ἐπιϑυμίαν 

κἐ] Φιλιπ, α΄, 28. -- 24,28 Ἰζορινῦ. 9, τα΄, 82, 88. --- 26 Πραξ. κη΄, 19 χέ. 
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τὸ ἱερὸν σύστημα, τὴν ἀπ᾽ ἀλλήλων διάζευξιν οὐχ ἀνεχτῶς φςέ- 

ρεῖν δυνάμενοι. 

14. Τότε δὴ χαὶ ὃ τοῦ ϑαυμαστοῦ Σάβα μυσταγωγὸς εἷς ἦν 

τῶν τὴν φυγὴν ἑλομένων, χαὶ τὴν Θεσσαλονίχην ἅμα τισὶ τῶν 

συνασχητῶν χαὶ αὐτὸς εἰς μετοιχίαν ἀπολεξάμενος, παρά τινι τῶν 

αὐτόϑι σεμνείων, ὀνόματι τῆς Μητρὸς τοῦ Κυρίου τετιμημένῳ, 

σὺν αὐτοῖς χατάγεται᾽ οὕτω γὰρ ἤπειγε τό τε μαχρὸν γῆρας χαὶ 

τὸ ἐπίνοσον αὐτῷ χαὶ παραχκεχ'νδυνευμένον ἐξ ὑπερβαλλούσης χαχο- 

παϑείας χαταστῆναι τὸ σῶμα, χἀντεῦϑεν μηδαμῶς πρὸς ἰσχύος 

ἔχειν μαχροτέραις ὁδοιπορίαις καὶ τοῖς τραχυτέροις χαὶ δυσχειμε- 

ρίοις τῶν ὀρῶν χατὰ τοὺς λοιποὺς παραβάλλεσθαι. Σάβας δ᾽ ὁ 

χαλὸς τὸ μὲν νῦν ἔχον αὐτόϑι χατελιμπάνετο, ὡς ἂν τὰ τῆς 

οἰχίας εὖ διαϑέμενος δῆϑεν, ἔπειτα τὰς βίβλους μεϑ᾽ ἑαυτοῦ λα- 

βών, ἔλθοι πρὸς τὸν πατέρα, χατ᾽ οἰχονομίαν πάντως ἀπόρρητον 

χαὶ τοῦτο τοῦ ϑείο", ὥς γε τὰ ἑξῆς τοῦ λόγου δηλώσει. Λογι- 

σμοῖς δ᾽ ἐναντίοις προσπαλαίων ἦν χαὶ τὴν ψυχὴν ἐπὶ πολὺ με- 

ριζόμενος" ὅτε μὲν γὰρ πρὸς τὸν πατέρα χαὶ τὸ πνευματιχὸν 

φίλτρον χαὶ τὰς ἐχεῖϑεν ἐντολὰς ἴδοι, τὴν ἀποδημίαν ἠγάπα καὶ 

πρὸς αὐτὸ τοῦτο μόνον εἶχεν ἐπιστρεφώς᾽ ἐπειδὰν δὲ πάλιν ἐπὶ 

νοῦν τὴν πατρίδα λάβοι, συνήϑων τε χαὶ ἡλίχων ἑταιρίαν χαὶ 

προσπάϑειαν συγγενῶν χαὶ πρὸ τούτων τὸ πατριχὸν φίλτρον, ἀχμά- 

ζον ἔτι χαὶ τῷ χρόνῳ μηδόλως ἀπαμβλυνϑέν, ἀνεπιστρόφως ἐκχεί- 

γων εἶχα χαὶ τὴν ἐχεῖσε φέρουσαν ὅλῳ ποδὶ φεύγειν ἠγάπα, πρὸς 

λόγον ψυχῆς ἀτεχνῶς φέρουσαν. Τίς γὰρ ἂν ἐξείπῃ λόγος τὰ τῶν 

πατέρων τοῦ σοφοῦ πάϑη χαὶ ὅσης τραγῳδίας τὰ κατ᾽ αὐτοὺς 

διὰ τοῦτον αὐτὸν χαὶ τὸ πὲρὶ αὐτὸν φίλτρον ἐπεγένετο ; ἐπεὶ 
ο γὰρ τὸ πατριχὸν ὃ γενναῖος φίλτρον χαὶ τὰς ἐχεῖϑεν δυσεχλύτους 

πέδας δι᾽ ὑποψίας ποιούμενος λαϑραίως, ὅπερ ἔφην, ἀπέδρα, 

μηδένλ τῶν ἀπορρήτων χοινωνὸν ἔχων, μηδενὶ τὸ παρᾶπαν 

τῆς ἐχεῖϑεν ἀναχωρήσεως δεδωχὼς αἴσϑησιν, αὐτῷ μὲν ὁ ὃρό- 
ἢ 4 » 2.ἊΔ ἢ ᾿ ᾿ » μος χατὰ σχοπὸν ἠνύετο χαὶ οὐδὲν ἐμποδὼν ἦν μετὰ Θεοῦ 

βουλευομένῳ χαὶ τῷ ἐχεῖθϑεν φωτὶ χαταυγαζομένῳ, τὸ ἡγεμονιχὸν 

Θ σεμνίων Β. 
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χαὶ ἀπροσχόπως τὴν πορείαν ἀνύοντι' τοῖς δὲ γεγεννηχόσι σχότους 

χαὶ ἀϑυμίας ἦν τὰ πάντα μεστά, χαὶ ϑρήνων τὸ παράπαν οὔμε- 

νοῦν ἔληγον" ἀπηνήνατο γὰρ αὐτοῖς ἢ ψυχὴ παραχληϑῆναι, Δαυὶδ 

ἂν εἶπεν ὁ μέγας, οὖχ ὅτι μὴ τὸν συλλυπούμενον ἔσχον, ἀλλ᾽ 

τι μάλα πολλοὺς τοὺς συμπάσχοντας ἔσχον χαὶ τὸν ὑπὲρ τοῦ 

ϑαυμαστοῦ παιδὸς συνεργαζομένους ϑρῆνον' χοινὸν γὰρ ἦν τοῦτο 

πάϑος τοῖς Θεσσαλονιχεῦσι τὸ τηνιχαῦτα, ἐπειδὴ χαὶ χοινῆς εὐ- 

φροσύνης χαὶ χάριτος ἀφῃροῦντο τῇ ἐχείνου ζημίᾳ. ᾿Ανηρευνῶντο 

γοῦν ἱερὰ τεμένη καὶ μουσεῖα χαὶ φροντιστήρια, ἀσχητῶν τε 

χαταγωγαὶ χαὶ σοφῶν ἀνὸρῶν χατοικίαι χαὶ οἷς ἐχεῖνος ἑαυτὸν 

διὰ βίου ἐμέριζεν᾽ ἐπεὶ δ᾽ ὁ ζητούμενος ἦν οὐδαμοῦ, τὸν περιώ- 
ν Ἁ “- ἰς ᾿ Ύ ᾿ Α Ἁ “-“ 

νυμον ἼΑϑω χατὰ νοῦν ὁ πατὴρ εἴχε χαὶ τοὺς ϑερμοὺς τοῦ φιλ- 
, ᾿ ἘῚ “ “ ᾿ ᾿ ς ν . τάτου περὶ αὐτὸν ἔρωτας. “Οϑεν χαὶ τὴν ὑποστροφὴν ἀπογνοὺς 

χαϑάπαξ, τοῦ μὲν περιάγειν χαὶ ζητεῖν ἐχέϊῖνον ἐπαύσατο, τοῦ δὲ 

πόϑου χαὶ τοῦ σροδροῦ περὶ ἐκεῖνον ἔρωτος αὐτός τε χαὶ ἢ τιλ- 

τάτη μήτηρ οὐδαμῶς ἐπαύσαντο, μᾶλλον μὲν οὖν χαὶ ἀχμάζοντα 

τοῦτον εἶχον, ὅπερ ἔφϑην εἰπών, χαὶ τῷ χρόνῳ μηδαμῶς μαραι- 

νόμενον, ὅσῳ χαὶ χατὰ Θεὸν εὐδοχιμοῦντα χαὶ ταῖς ἀρεταῖς προ- 

χόπτουτα, χἀντεῦϑεν ἐπὶ μέγα δόξης ἰόντα τὸν υἱὸν ἢ φήμη χα- 
μ λλ Η “,,͵,᾿, Νονλ Ε- ὶ ᾿; ἣ ΝΝ Σ χ2 Ε ᾿ ε ὯΝ τήγγελλεν: ἃ δὴ χαὶ τὸν ϑαυμαστὸν Σάβαν οὔμενουν τὸ παράπαν 

ἐλάνθανεν. “Οῦεν χαὶ μεστὸς ἦν ὑποψίας χαὶ πρὸς ἀμηχανίαν, 
6! “4, δ» Ἁ Ἁ 9 9 ’ μ ὅπερ ἔφην, ἐξήγετο χαὶ τὸν μόνον ἐν ἀπόροις εὐμήχανον ἔπε- 

χαλεῖτο δεσπότην χαὶ τὴν ἐχεῖϑεν ἐξητεῖτο βοήϑειαν, ὥστ᾽ ἂν 

αὐτῷ τελειωϑῆναι τὸν πρὸς ἐχεῖνον δρόμον χαὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς 

ἔνστασιν, χαὶ μὴ προφάσει πατριχῆς ἐντολῆς ἐχπεσεῖν ἐντολῆς 

ὀεσπότου χαὶ τὰς ἐξ ἀρχῆς πρὸς ἐκεῖνον συνϑήχας καὶ τὸ ϑερμὸν 
« -“-ὕ- .᾿ ς ἊΝ Ἁ «Ἁ « 9 - 

Ψυχρανθϑῆναι τοῦ ἔρωτος, Ὃ δὲ ταχὺς τῶν χαλῶν αὐτοῦ δεομένων 

ἐπίχουρος χαὶ ποιῶν τὸ τῶν φοβουμένων αὐτὸν ϑέλημα, ἐπεὶ χαὶ 

τὰ ἐν ἀπορρήτοις ἴδει τῆς ἐχείνο) χαρδίας χαὶ ὅπῃ τελευτήσει 

τὰ χατ᾽ αὐτόν, εἴ γε τῆς ἐκ πάντων ἐλευϑερίας λαβέσθαι μόνον 

ἐχείνῳ προσγένοιτο, δίδωσι τὴν τῶν ἀπορουμένων αὐτίχα λύσιν 

ῥᾷστα χαὶ ὁμαλῶς χαὶ σὺν οὐδενὶ τῷ κωλύοντι' φήμη χαὶ γὰρ 

1 πορίαν Β. --- 8 Ψὰαλῳ. ος΄, 8. --- 27|28 Ψὰαλμ. ρμδ΄, 19. 
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ἀϑρόον ἐπεισελϑοῦσα τοὺς χάχιστ᾽ ἀπολουμένους ᾿Αχαιμενίδας ἤδη 

προσελαύνειν διήγγελλε. Δίαχεδονίαν γὰρ ἀπνευστὶ χαταδραμόντες 

χαὶ λείαν Μυσῶν, ὃ δὴ λέγεται, τὰ ἐν αὐτῇ ποιησάμενοι, χαὶ τὰ 

περὶ τὴν Θεσσαλονίχην ἤδη δηοῦντες ἦσαν χαὶ γαλεπῶς τοὺς μὲν βού τῇ οὐ ' χ .μ 
Η »" ν. ΔΥΣ ον ΡΥ ᾿ ᾿.. κκ« ; πΌΝ, 
ἀναιροῦντες, τοὺς δ᾽ ἐξανδραποδίζοντες: ἢ δὲ φήμη, χαΐτοι πι- 

χρῶς οὕτω χαὶ ἀπευχτῶς πρὸς ἅπαντας ἔχουσα, πρός γε τὸν 

χαλὸν Σάβαν εὐμενὲς ἔβλεπε τρόπον ἕτερον, τῆς ἀπορίας αὐτίχα 

χαὶ τῶν λογισμῶν αὐτὸν λύσασα: τῆς γὰρ φερούσης εἰς Θεσσα- 
4 

λονίχην, μᾶλλον δὲ χαὶ πάσης χλεισϑείσης σχεδὸν διεξόδου, χαὶ 

οὗτος τῆς ἐχ τοῦ πατρὸς ἐπιτεϑείσης ἀνάγχης χατὰ πᾶσαν ἀνάγ- 

χὴν εὐθὺς ἐλύετο χαὶ παντὸς ἦν ἐλεύϑερος τοῦ προσισταμένου, 
ΦΚ»»» . ἊΝ » - ἢ , ᾿ “ Ψ ᾿ δοξάζων τὸν διὰ τῶν δηλητηρίων παυσόφως, ὡς ἄν τις εἴποι, τὰ 

σωτήρια χατασχευάζοντα φάρμαχα. 

18. Τοῖς δὲ ἑξῆς ὁ μὲν λόγος προσβαίνειν ὀχνεῖ, τοῦ χατ᾽ 

ἀξίαν πολλῷ τινι τῷ μέσῳ λειπόμενος, μᾶλλον δὲ ----τί λέγω :---το- 

σοῦτο τὰ ῥηθησόμενα πάντα λόγον ἢ τὸ πεφυχὸς εἰπεῖν αὐτὸ 

μᾶλλον τοῦ λόγου πολλῷ τῷ περιόντι θαυμαστῶς ὑπερέχει, ὅσῳ 

γε τῶν Τὸη ῥηϑέντων χατόπιν ἐλθὼν ὁ ἡμέτερος φαίνεται λόγος" 
9 ἊΝ ως .- « '- ον Ἁ ὟΝ , “«- , 9 , ’ εἰ ὃξ τοῦτο τοῖς πᾶσι δῆλον, χαὶ οὐδεὶς ἀντερεῖ, περὶ ἐχείνο" τί 

φήσομεν: ὁ δέ γε πόϑος πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔνστασιν ἐποτρύνει, 
καὶ τῶν πὲ δ ς Ε ᾿Ξ “ς δ᾿ Α »»Χ) 4 ᾿ς ς: Ἂ 4 ᾿ τῶν ὑπὲ) δύναμιν βιαστὴς ὦν. ᾿Εγὼ δ᾽, εἰ μὲν χαὶ ἄμφω 

ταῦτ᾽ ἐνεστησάμην χαὶ πάντ᾽ ἐτρεξῆς ἐρεῖν τὰ ἐχείνου χαὶ τὸ 

πρὺς ἀξίαν ἐρεῖν, οὐ μᾶλλον ἂν ἠσχυνόμην τὸ τοῦ προσύήχοντος 

ὑστερῆσαι, ὅσον τὸ μὴ προσηχόντως ἐξ ἀρχῆς αὐτὸς ἐμαυτοῦ β8ε- 

βουλεῦσϑαι χαὶ τῆς ἐν χεροῖν ταυτησὶ πραγματείας οὐδ᾽ ἐγγύς, 

ὥσπερ ἣ ἐμαυτὸν αὐτὸς ἢ τὸ τῆς ὑποϑέσεως ἀγνοῶν μέγεϑος" νῦν 

ὃξ ϑατέρο" χατὰ σχοπὸν ὄντος χαὶ πρὸς τοῦτο μόνον ἐξ ἀρχῆς ὁρῶν- 

τος τοῦ λόγου, πῶς ἂν ἁπλῶς τὰ χατὰ τὸν μέγαν ἐγνωσμένα 

διέλθοι: Εἰ μὲν ἔστιν οὗ χαὶ τὸ ἕτερον ἕποιτο, τοῦ λόγου τὸ 

δῶρον ἂν εἴη χαὶ τῆς τούτου δηλαδὴ προστασίας, ὑπὲρ οὐ χαὶ 

ὃ λόγος" εἰ δὲ χαὶ τοῦτό γε μὴ παρείη τὸ πρὸς ἀξίαν, ὃ πᾶσα 

8 λέων Β [|| λείχν Μυσῶν] ΟὐοΥρὺ8 ρᾶγοθηι. [{{, σ. 88, ὅ88, 168. --- ὅ ὠνε- 

ροὗῦντες Β. 



πο πα 

παϑεῖν ἀνάγχη, οὐδέν φασι πρὸς τὸν λόγον, τοῦτο μόνον, ὅπερ 

ἔφϑην εἰπών, ἐνστησάμενον ἄνωϑεν, τὸ τὰ κατ᾽ ἐχεῖνον εἰπεῖν, ὅπω 
Ῥ ν " με ᾿ ΔΩ. ἢ ς 

ἂν ἔχοι δυνάμεως, μᾶλλον δὲ τῶν ἐχείνου τὰ πρὸς γνῶσιν ἀνθρώποις 

ἰόντα, οὐδὲ γὰρ οἷόν τε τὰ πάντα. 
6 ᾿ , δὺς ἈΦ ᾿ . «- 4 Ἁ φρο 

16. Ὃ μέγας τοίνυν, ὡς ἔφην, οὕτω τῆς εἰς τὴν πατρίδα 
4 Ἁ κω 4 ΄«- . ἤ -»}ὦΔ ἐ 

φερούσης χαὶ τῶν ἐχεῖθεν προσδοχωμένων δυσχόλων ἀπαλλαγείς. 
ε 9 Ὰ 6 “« Ἁ "»»ὕἤ » , ΄»ν Ἅι -- χαὶ ὥσπερ αὐτὸς ἑαυτοῦ γεγονὼς ἐξόλου ὁ μόνῳ δηλαδὴ ζὼν 

ἑαυτῷ διόλου χαὶ τῷ Θεῷ, δι᾽ ὃν χαὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι νεχρὸς 
Ύ νΝ , 3 “ ᾿ ; ᾿ ῳ 9 ἢ Ύ Ἣν, δέλτους μὲν ἐκείνας χαὶ τὴν λοιπὴν ἅπασαν ἀσχολίαν, Ἢ 

προσέχειτο, πατριχαῖς πειθόμενος ἐντολαῖς αὐτοῦ ποὺ πάρὰ τῇ 

μεγάλῃ τοῦ Βατοπεδίου χαταλιμπάνει λαύρα. τῶν γὰρ σεμνῶν 
3. κα .] Ἁ μ Ἁ 4 “- ’ 4 ’ αὐτῆς οἰχητόρων χαὶ ὁ ϑαυμαστὸς ἐχεῖνος πρεσβύτης ἐτύγχανεν 

ὦν, ὑπ᾽ ἐκείνην τε χαὶ ἄμφω τελοῦντες ἦσαν, εἰ καὶ ὁ τοῦ ζῆν 

χαταμόνας ἔρως χαὶ ἢ φίλη τῶν ἀσχήτιχωτέρων ἀγωγὴ πόνων 

ἀναχωρεῖν τούτους ἔπειϑε τοῦ χοινοῦ συλλόγου χαὶ τῆς ἐν τῷ 

μέσῳ διαίτης, ἐχούσης τί ποῦ χαὶ ἀνειμένον χαὶ χάριεν’ αὐτὸς δὲ 

πρὸς Θεὸν ὁλοσχερῷς χαταφεύγει χαὶ τὴν ἐχεῖϑεν ἐπιχουρίαν χαὶ 

τὴν τοῦ πραχτέου χρίσιν ϑερμῶς ἐξαιτεῖται. Εὐχῇ τοιγαροῦν ἐπι- 

πονωτέρᾳ δοὺς ἑαυτὸν χαὶ πατριχῶν οἰχτιρμῶν χαὶ σπλάγχνων τὸν 

πατέρα τῶν ὀρφανῶν ἀναμνήσας, εὐχάς τε τὰς πατριχὰς προβαλ- 

λόμενος εἰς πρεσβείαν χαὶ ὡς πρὺς αὐτὸν μόνον ἀτενῶς βλέπων, 

πατριχῇς πάσης διὰ τοῦτο χαὶ πάλαι χαὶ νῦν ὑπερφρονήσας ἐπιχου- 

ρίας, ταῦτα τοίνυν χαὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα μετὰ ϑερμῶν ἐπειπὼν δα- 

χρύων ἤσϑετό τινος ἔνδοϑεν προϊούσης χαρμονῆς κἀὶ φωτισμοῦ ϑειο- 

τέρου" ᾿χαὶ ὡσπερεί τινος ΠΕ ἘΤ ἐπι τε χαὶ ὀξύτατον ὑποφω- 

γοῦντος ἐκ τῆς χαρδίας, “Εἰ τὸν πολύτιμον ἐχεῖνον ἐμπορεύσα- 

σϑαι μαργαρίτην ἐθέλοις, εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐλθεῖν σε χελεύω ", 

Καὶ τῷ κελεύοντι πειϑόμενος αὐτίχα --- οὐδὲ γὰρ ὅστις ἐχεῖνος ἣν 

ἡμφισβύήτει----, τῷ πελάγει τῆς ἐχείνου χρηστότητος χαὶ τοῖς ἀφά- 

τοῖς οἰχτιρμοῖς μάλα ϑαρρήσας, τοῦ τῆς θαλάσσης ἐπιβαίνει πε- 

λάγο"ς, χαὶ Λῆμνον μὲν τὴν γείτονα παραλλάττει πρῶτον, ἔπειτα 

18 ξεῖν Β. --- 27 μαργαοίτην)] Ματῦ. ιγ΄, 46. -α 80 οἰχτηρμοῖς Β. 
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Λέσβον ὁρᾷ χαὶ μετ᾽ ἐχείνην τὴν Χίον’ ἐπεὶ δὲ χαὶ τὴν ᾿Ασίαν ἐπὶ 

νοῦν εἶχεν --- εἴλχε γὰρ αὐτὸν ὁ περὶ τὸν ἐπιστήϑιον περιφανὴς 

πόϑος---, ἐπιβαίνει τῆς ἐπιφανοῦς πάλαι δι ἐχεῖνον ᾿Εφέσου, μι- 

χρὸν ἐν αὐτῇ προσὸδιατρίψας, ὥσπερ δὴ χἀν ταῖς ἄλλαις μετὰ 

τῆς προσηχούσης φιλησύχου φιλοσοφίας, χαὶ τὰ λείψανα μόνα τῖ;ς 

παλαιᾶς χατιδὼν εὐδαιμονίας, ὅσα τε περὶ τὸν ἱερὸν ἐχεῖνον νεών 

φημι τοῦ ἠγαπημένου χαὶ ὅσα χατὰ τὴν πόλιν ἔνδον χαὶ πέριξ 

ϑαύματος ὁμοῦ χαὶ πένθους ἀφορμὴν μόνην τοῖς ὁρῶσι χατα- 

λειφϑέντα. τ 

17. Μετὰ δὲ τοῦτο Πάτμον διαβὰς χα' τινας, τὰς μεταξύ. 
μ 2 ᾿ ’ Φ2 δ “Ὁ Α - ᾿ γήσους εἰς τὴν μεγάλην χαταίρει Κύπρον’ χαὶ τῆς νεὼς ἀποβάς. 

.« “Ψ ἤ 3 “ “«Ψ φ . Υ 

ἐν χρῷ τε τῆς νήσου" γενόμενος χαὶ τῶν ἄλλων ἑαυτὸν ἀπορρύ- 

ξας, ἐπεὶ πράγμασιν ἐγχειρεῖν ἔμελλε χαινοτάτοις χαὶ ὑπὲρ φὖὐσιν 

ἀνϑρωπείαν, ὡς ὁ λόγος αὐτίχα δηλώσει, τὰς χεῖρας σὺν τῇ ψυχῇ 
Ν λΙ , μι , ἰφ -Ρ «Ψ 4 ’ πρὸς τὸν Θεὸν ἄρας, τὴν μηδέποτε διαστᾶσαν ἐχείνου, τετρωμένην 

ὃὲ μᾶλλον χατάχρας τῷ πρὸς αὐτὸν ἔρωτι χαὶ ὥσπερ ἐξεστηχυῖαν 

αὐτὴν ἑαυτῆς ἤδη χαὶ τοῖς ῥήμασι χαὶ τοῖς πράγμασιν, εὐχὴν τε 

τῷ προχειμένῳ σχοπῷ κχαὶ τοῖς πράγμασι χατάλληλον σὺν χατα- 
ΠΣ φ4 . ) μὰ ἘΦ ᾿ Φ ) Ἁ ᾿τᾷ ἤ .» Ῥ ΝΘ νύξει πολλῇ χαὶ δάχρυσιν ἀναφέρει᾽ χαὶ τὰ τοῦ σώματος ἀποῦδὺς 

εὐθὺς ἅπαντα περιβλήματα, μέχρι δὴ χαὶ τοῦ τὴν σάρχα περ’- 

χαλύπτονυντος αὐτήν φημι χιτωνίσχου, ὁ χαὶ πρὸ τούτων τὸν πὰ- 

λαιὸν ἀποθέμενος ἄνθρωπον χαὶ μηδὲν ἐν ἑαυτῷ φέρων τῆς χάτω 

χαὶ νεχρᾶς ὕλης, ἀλλά τις σχεδὸν ἄσαρχός τε χαὶ ἄυλος ὦν, χαὶ 

πρό γε τῆς λύπεως οὕτως ἑχυτὸν ἐπιγοίπτει τῇ νήσῳ --- ϑαῦμα 

φοβερὸν ὄντως χαὶ πᾶσαν ἐχπλῆξαν ψυχὴν ὁρώμενόν τε χαὶ ἀχουό- 

μενον .---, τὸ τοῦ Ἰὼβ ἐχεῖνο πολλῷ φιλοσοφώτερον λέγων χαὶ ὑψη- 

λότερον, “γυμνὸς αὐτὸς ἐξῆλθον ἐχ χοιλίας μητρός μου, γυμνὸς 
Α . ἤ 9 Γ] " Α .“, , 9 ᾽ 4 ᾿Ὶ 

χαὶ ἀπελεύσομαι ἐχεῖ. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τοὺς 

αἰῶνας ". Περεήει τοιγαροῦν τὰς αὐτόϑι πόλεις χαὶ χώρας γυμνὸς 

χεραλὴν τε χαὶ πόδας σὺν τῷ παντὶ σώματι, ἄπολις, ἄστεγος, 
Ἁ ἄγνωστος τοῖς πᾶσι τὸ παράπαν χαὶ ἀνομίλητος, ξένος οὐ πατρ΄- 

2 ἐπιστήλιον Ξξξ Ἰωάννην τὸν εὐχγγελιστήν, --ο 92. ᾽Εφεσ, δ΄, 22 «ἀποϑέσϑαι 

ὑμᾶς - - τὸν παλαιὼν ἀνϑόωπον» χέ, --- 27,20 ᾿Ιὼ2 α΄, 2]. 
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ὅος μόνον χαὶ φίλων χαὶ τῆς ἕνός τινος γοῦν τῶν συνήϑων ἥστι- 

νοσοῦν ὁμιλίας, τοῦτο δὴ τὸ βαρύτατον, ἀλλὰ χαὶ τροφῖς τῆς 

πρὸς τὸ ζῆν ἀναγχαίας χαὶ παντὸς οὑτινοσοῦν ἀνθρωπίνου πράγ- 

ματος. Τίς γὰρ ἂν χαὶ πότε τροφὴν ὀρέξαι χατὰ νοῦν ἔσχε: χαὶ εἰ 

τὸν πάντων εἴποις φιλανϑρωπότατον, ἀνθρώπῳ μήτ᾽ αὐτῷ προσαι- 

τοῦντι, μὴ φϑέγματι τὸ παράπαν, μὴ νεύματι, μήτε τὸν ὑπὲρ 

αὐτοῦ δεησόμενον ἔχοντι χαὶ μηδενί τινι τόπῳ πρὸς βραχὺ γοῦν 

ἑαυτὸν περιγράφοντ', ἀλλὰ νῦν μὲν ἐν ἐρήμοις χαὶ ὄρεσι καὶ ἄντροις 
" “ -ὦ ἢ 4 ᾿ Ἁ « “«- “- 

καὶ ϑηρῶν χαταδύσεσιν ἐπὶ πολὺ χαταμόνας τῇ τοῦ Θεοῦ ϑεω- 

ρα σχολάζοντι, ποτὲ δ᾽ αὖϑις πόλεσι χαὶ χώραις καὶ δήμοις χαὶ 

συλλόγοις χοινοῖς χαὶ πανηγύρεσ'! χαὶ ἀγοραῖς ἄλλοτε ἄλλαις ἕαυ- 

τὸν διδόντι, ὡς πλήϑει μὲν ἀνθρώπων τὸ χαϑ᾽ ἐχάστην ἔστιν 

ὅτε δοχεῖν παραβάλλεσθαι, τὸ παράπαν δ᾽ ὡς ἁληϑῶς τῶν ἀν- 

ϑρώπων ἀπερρωγέναι οὐ τῷ φρονήματι μόνον χαὶ τῷ τῆς φυχῆς 
2 “«“Ψ - ’ 3 Α ᾿ “« “« -Π μ -“ ἐχ πολλοῦ τοῦ περιόντος ἀρεστηχότι, ἀλλὰ χαὶ τῷ τῇδε χἀχεῖσε, 

καθάπερ ἔφην, περ'πολοῦντα μετὰ τῆς ἄχρας ἐχείνης σιωπῆς χαὶ 

τοῦ σχήματος ἄγνωστον εἶναι τοῖς πᾶσι σχεδόν, χαϑάπερ νῦν ἄρτ' 
΄“- 6 [ἢ - Ύ ρ Ύ ΄- - Α - 4 

πρῶτον ὁρώμενον. Πῶς οὖν, ὅπερ εἰπον, τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀναγ- 

καιοτάτων αὐτῷ μετέχειν ἐξῆν, οὕτω πάντων ἀφεστηχότ' χαϑάπαξ 

ἐν παντὶ πράγματι: δυσὶ γὰρ δήπου τούτοις ἄνϑρωποι πάντες πρὸς 

οἶχτον ἐπιχλώμενοι βλέπομεν, ἢ τῷ δι᾿ ἑαυτοῦ δεομένῳ χατὰ τὴν 

ἐντολὴν διδόντες ---“τῷ γὰρ αἰτοῦντί σε δίδου" φησίν--- , ἣ τῷ 

ὃι᾽ ἑτέρου, μὴ δυναμένῳ δι᾿ ἑαυτοῦ πάντως διά τινα προσπεσοῦ- 

σαν νόσον ἣ αἰσχύνην ἢ συμφορᾶς μέγεθος" ὕπερ, εἰ χαὶ ταὐ- 
Ἁ Ύ -Ἄῳ “ - , , Ἁ 5 ᾿ » τὸν εἶναι δοχεῖ τῷ προτέρῳ, πρός γε τὴν ἐντολὴν ἀντεξεταζόμε- 

γον, ἀλλ᾽ ἔγχει τι πάντως χαὶ ὑψηλότερον, τὸ μὴ παρεῖναι λέγω 

τὸν πάσχοντα φϑέγματί τε χαὶ σχήματι χαὶ τῷ τῆς φυχῆς πα- 

ϑχινομένῳ παντὶ τὸν ἔλεον δυνάμενον ἐχχαλέσασϑαι" τὸ δέ γε ὃι- 

ὁόναι παρά τινος μηδοπωστιοῦν ἐξαιτούμενον, τοῦτο χαὶ ὑπὲρ τὴν 
“» Ἁ ᾿ φῳπ-- . “Ὕ“ν-ΝἪ - ᾿ ἰ 3 - .-«»Ἥ 

ἐντολὴν μὲν ἤδη χαὶ διὰ τοῦτο. χαὶ μέγα χαὶ πολλοῦ τινος ἄξιον. 
᾽ -Ὸ. 3 ’ Α Ἅ Α Εἱ μέντοι χἀχεῖνο προσϑείης, τὸ μηδὲ συνηϑη τινὰ χαὶ γνωστὸν 

εἶναι τὸν τὴν ἔνδειαν ἀποχρύπτοντα, τοῦτο μιχροῦ χαὶ ἄπορον 

8 γράφοντι Β. --- 21] ἐπιχλόμενοι Β. -α- 22 Ματ-ὃ, ε΄, 43, 
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" 

ἔγωγ᾽ ἂν φαΐην, χαὶ τοὺς ἐπὶ φιλανϑρωπία σπουδαιοτάτους διαδ’'- 

δράσχειν δυνάμενον, εἰ μήπου τινὰ λέγοις ᾿Αβραὰμ τὸν μέγαν ἐν 

πατριάργαις χαὶ Ἰὼβ τὸν τούτου ἀπόγονον ὧν τὸν μὲν ἐπὶ τῆς 

τριὀδο) χαϑήμενον οὐδ᾽ εἰστισοῦν τῶν παριόντων ἐλάνθανε, τῷ δὲ 

Ἱενναΐῳ Ἰὼβ ἐχέοντο μὲν αἱ ὁδοὶ βουτύρῳ, χατ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον 
ΑΒΕ, ΜῊ ας 

πε Ὶ εἰπεῖν, τὰ δὲ ὄρη τῷ γάλαχτι χαὶ ἢ ϑύρα παντὶ τῷ βουλομένῳ 

ἀνέωχτο, χατ᾽ ἐξουσίαν τὰ πρὸς χρείαν λαμβάνοντι. Τούτων γε 

αὴν μὴ παρόντων ---οὐδὲ γὰρ πολλάχις οὐ φύσις, οὐ χρόνος, ταῦτα 

φέρειν οἷὸε τοῦ χκαἢ ἡμᾶς βίο" τὰ ϑαύματα---πᾶσαν εἶνχι ἀνάγ- 

χῊν λιμῷ φϑαρῆνα! τὸν ὑστερούμενον, εἰ μὴ Θεὸς ἀφανῶς ὀρέξοι 

χεῖρα, ὃ ταύτην ἀνοίγων χαὶ ἐμπιπλῶν πᾶν ζῷον εὐδοχίας, ὁ ὃι- 

δηὺς τοῖς χτήνεσι τροφὴν χαὶ τοῖς νεοσσοῖς τῶν χοράχων, τοῖς 

ἐπιχαλουμένοις αὐτόν ὃ δὴ χαὶ τῷ τοῦ Χριστοῦ ἀϑλητῇ τῷδε 

συνέβαινε, σιωπήν, ἥπερ ἔφην, ἀσχοῦντι χαὶ τὸν μωρὸν ὑποχοῖνο- 

μένῳ χαὶ παντὸς ἀφεστηχότ', χαὶ ἀνθρώπου χαὶ πράγματος: πα- 

οξμυϑεῖτο δὲ τὴν ἀνάγχην τῆς φύσεως ποτὲ μὲν ταῖς αὐτομάτως 

ἐχ τῆς γῆς ἀναδιδομέναις βοτάναις, ὁπηνίχα δηλαδὴ τῶν ἀνϑρώ- 

πων ἀναχωρῶν χαϑ᾿ ἑχυτὸν ἐν ταῖς ἐρήμοις διέτριβε, χαὶ τοῦτο 

πεφεισμένως, διὰ τριῶν ἡμερῶν πο. χαὶ τεττάρων ταυτηνὶ τὴν 

τράπεζαν προσιέμενος, ποτὲ δὲ χαὶ τοῖς ὑπό τίνων αὐτῷ παραρ- 

ριπτουμένοις. προνοίᾳ δηλονότι τοῦ χρείττονος, ὅτε τοῖς ἀνυρώποις 

ξαυτὸν ἀνεμίγνυ, πόλεις χαὶ χώρας μετὰ σχοποῦ διιὼν τοῦ προ- 

χειμένου χαὶ νήψεως. Ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ πᾶσαν ἄσιτος εἶλχε τὴν 

ἑβδομάδα, νεχρὸν ἑχυτὸν χαὶ τοῦ χόσμο" τὸ παράπαν ἐξεστηχότα 

δειχνὺς χαὶ τροφῇ χαὶ στρωμνῇ καὶ οἰχήσει χαὶ ὁμιλία χαὶ ἢϑε' 

χαὶ σχήματ'. Καὶ πῶς γὰρ οὖχ ὑπερφυᾶ τὰ χατὰ τὸν μέγαν 

τοῦτον πάντα χαὶ λόγο) παντὸς ἔξω χαὶ παραδείγματος χαὶ οὐδὲὲ ὶ 

ς"ν- λογισμοῖς ἀνθρωπίνοις οὔμενουν ὑποπίπτειν δυνάμενα: μᾶλλον δὲ 

χαὶ τοὺς ὑπερφυεῖς ἐχείνους ἐγὼ χαὶ ἰσοϑέους ἀνασχοπῶν ἄνδρας͵ 
’ 

Ἢλίαν φημὶ τὸν ϑεσβίτην χαὶ τὸν βαπτιστὴν ᾿Ιωάννην καὶ τοὺς 

ὅ,6 Ιὼβ χἢ΄, 0. λα΄, 32. --- 10 φϑαρεῖνιωι Β. -- 11 αλμ. ρμδ΄, 16 «ἀνοίγεις 

σ᾽ τὰς γεῖρᾶς 500 χὰ ἐμτιπλὰς πᾶν τῷῶρν εὐδολίχς», -- 1939.18 αλμ. ρμς΄, 9. - 

“Ὁ στροιμνὴ Β. 
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μετὰ τὴν χάριν χαλῶς τὰ ἐχείνων ζηλώσαντας, οὃς ἔδει παρα- 

δείγματά τινα χαὶ εἰχόνας τῶν μεγίστων προχεῖσϑαι τῷ βίῳ, 

πολλῷ τινι τῷ μέσῳ τοῖς πόνοις εὑρίσχω τὸν ἄνδρα προέχοντα" 

οἱ μὲν γὰρ τούτων τῷ ἐρημιχῷ τε χαὶ ἀτρόφῳ πρὸς ἐκεῖνον παρα- 

βαλλόμενοι. ταῖς λοιπαῖς τῶν ἀγώνων ἰδέαις, πολλαῖς οὔσαις ὁμοῦ 

χαὶ μεγάλαις. ἐλλείποντες φαίνονται: οἱ δὲ τὸ ἴσον ἐν τούτοις 

ἔχοντες, ἐν τοῖς προρρηϑεῖσαν ὑστέρησαν, ἢ τῷ τοῦ δρόμου τόνῳ, 

Ὦ τῇ τοῦ χρόνου παρατάσει, ἣ τῷ διὰ πάντων ἀχροτάτῳ περι- 

τρανῶς ἡἥττηϑέντες τῆς καινῆς τοῦ ἀνδρὸς ἐχείνης ἐνστάσεως, ΙΙοῦ 

γὰρ τοὺς τῆς ἀχροτάτης ἐχείνης ἀσιτίας τε χαὶ γυμνώσεως χαμάτους, 

κἂν πρὸς βραχὺ διανέπαυε, μὴ χαλύβην ἔχων, μὴ στρωμνῆς εἶδός τι 

καὶ ὁπωσοῦν, μήτε μὴν ὑπὸ δένδρον ποὺ χαὶ φυτὸν ἢ προϑύροις 

οἴχων τινῶν χαὶ προτεμενίσμασιν ἑαυτὸν ὑποβάλλειν, ἃ περὶ τῶν 

μεγάλων ἐχείνων ἀγωνιστῶν ἱστορίαι χαὶ βίβλοι φέρουσι; πῶς τῶν 

ὁετῶν τὸ ῥαγδαῖον τούς τε χειμερίους νιφετοὺς χαὶ τὸ δριμὺ χαὶ 

στφοῦρον τῶν πνευμάτων προσβάλλοντα γυμνὴ φύσις ἀνϑρωπείας 

σαρχὸς ὑπὲρ φύσιν ὑπέφερε, λεπτὸν οὕτω χαὶ ἀραιὸν προβαλλο- 

μένη τὸ δέρμα χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ μέχρις ὀστῶν χαὶ μυελῶν τοῦ 

πάϑους τὴν αἴσϑησιν ὀξύτατα παραπέμπουσα; πῶς τὴν μὲν τῶν 

ἔξω πῆξιν χαὶ νέχρωσιν σαρχῶν φημι χαὶ νεύρων χαὶ τῶν ἄρϑρων 

αὐτῶν, τὸν δὲ πρὸς τὰ ἔσω τοῦ αἵματος ὠϑισμὸν χαὶ τοῦ ἐμφύ- 

τοῦ ϑερμοῦ τὴν χατὰ βάϑους συνοχὴν ἔφερε, τὴν ἐναντίαν ταύτην 

φημὶ βάσανον, ἀφόρητον ἐπάγουσαν τὴν ὀδύνην χαὶ οἰχτίστου ϑα- 

νάτου πιχρὰν οὖσαν ἄγγελον: “Ὅταν δὲ χαὶ τοὺς ἐν ϑέρει τοῦ 

ἡλίου χαυτῇρας ἐνθυμηϑῶ, πυρὸς οὐδὲν ἧττον ἐν ἐχείνοις τοῖς 

μέρεσι πᾶν τὸ προστυχὸν χαταφλέγοντας, ὡς τῶν πεπειραμένων 

ἔστιν ἀχούειν, ξένον τι χρῆμα χαὶ διανοίας χαὶ “ούὐπεως ἀνῦρω- 

πείας ἔξω τὰ χατ᾽ ἐχεῖνον βλέπω, ἣ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μάλιστα τὸ 

παρ᾽ ἡμῖν ϑαυμαζόμενον. ὅτι τὴν χοινὴν χαὶ οὗτος ἡμῖν χληρω- 

σάμενος φύσιν χαὶ μηδὲν χατ᾽ αὐτὸ τοῦτο τῶν πολλῶν διαφέρων, 

πρὸς τὰς ἀύλους ἁμιλληϑῆναι φύσεις ὑπερφυῶς ἔσχε μετὰ τῆς 

ὕλης, θέατρον γενόμενος τῷ χόσμῳ χαὶ ᾿Αγγέλοις χαὶ ἀνθρώποις, 

1 χαρινεε᾽ [ησοῦν" πρβλ, Πέτρου 1, α΄, 18.---11 σερομνῆς Β. -- 821 Κορινῦ.1, δ΄, 9. 
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χατὰ Παῦλον φάνα! τὸν μέγαν, μᾶλλον δὲ τοῖς μὲν ᾿Αγγέλοις ϑαῦμα 

χαὶ χαρᾶς ἀρρήτου τινὸς ὑπόϑεσις, τὸν καινὸν ἄνϑρωπον ὁρῶσε, τὸν 

χτισϑέντα χατὰ Θεόν, χαὶ τὴν ὑπερφυᾶ τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου 

ἀλλοίωσιν, ἣν αὐτὸς ὁ τοῦ Θεοῦ μονογενὴς δι᾽ ἑαυτοῦ σαρχω- 

ϑεὶς ὑπὲρ λόγον ἐνήργησε, τῇ δὲ χοινῇ τῶν ἀνθρώπων φύσε!:. 

ὅσοι δηλαδὴ μὴ τοὺς ὀφθαλμοὺς πρὸς τὸ φῶς τῆς ϑεογνωσίας 

ἐχόντες ἔμωυσαν, δόξα χοινὴ χαὶ χαυχήσεως ὑπέρλαμπρος στέ- 

φανος χαὶ τῆς ἀρχαίας αἰσχύνης χατάλυσις, ζήλου τε χέντρον 

τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης ὀξύτατον, πλείστους μὲν παραχνίζον χαὶ 

διεγεῖρον εἰς αὐτὸ τοῦτο ϑερμότατα, ὀλίγους δὲ πάνυ τοὺς ἔπο- 

μένους ἔχον, χαὶ τούτου: ἀμυδρῶς πως χαὶ πολλῷ τῷ μεταξὺ τοῦ 

παντὸς ἀποπίπτοντας, δέος γε μὴν οὔτι φορητὸν χαὶ χατάπληξ'ς 

τῷ τῆς χαχίας ἀρχηγῷ χαὶ πάσῃ τῇ σχοτεινῇ περὶ αὐτὸν φάλαγγ' 

τὸν σχελισϑέντα πρότερον ὑπ᾽ αὐτῶν χαὶ ὃδ'᾽ ἀπάτης αἰχμάλωτον 

γεγονότα χαὶ ἄδοξον ἄνϑρωπον τοσαύτην ὀρῶσι περιβεβλημένην 

τὴν δόξαν χαὶ οὕτω τὴν ἀνὸρίαν τῆς ψυχῆς ἀνυπέρβλητον, ὡς μὴ 

μόνον χατ᾽ αὐτῶν ἐχείνων χαὶ τῶν παρὰ ὐσιν παϑῶν εἰληφένα! 

τὸ χράτος, ὥστε “πατεῖν ἐπ -άνω ὄφεων χαὶ σχορπίων χαὶ ἐπὶ 

πᾶσαν τὴν τοῦ ἐχϑροῦ δύναμιν", ἀλλὰ χαὶ τῆς αὐτοῦ φύσεως οὕτω 

χρατεῖν ὑπὲρ φύσιν, ὡς μηδὲ ταῖς ἀνάγχαις αὐτῆς ὑποχύπτειν 

ἐθέλειν, ὥσπερ τινὰ βασιλέα χαὶ ϑεὸν χειροτονηθέντα δυνάμε! 

τοῦ αὐτὸν ἐνδυσαμένου δεσπότου χαὶ τῆς ἑαυτοῦ μεταδόντος δόξης 

τε χαὶ ϑεώσεως. “Οῦεν χαὶ πολὺς τὴν χατὰ τοῦ ἀνὸρὸς μαν'αν 

ἦν ὁ λῃστὴς χαὶ σφοῦρὰν αὐτῷ τὴν τῶν ἔξωϑεν πειρασμῶν τρ’- 

χυμίαν ἐπήγειρεν, εἰδὼς εὐ ὡς ἀνηνύτοις ἐπιχειρεῖ δορχάς, ὃ λέγε- 
ὀ 

ται, πρὸς λέοντα μάχης ἁπτόμενος χαὶ χατ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ χιϑνῶν τὸν 
Ὁ 

μὲ ἀνάγυρον, τὸ ἑαυτοῦ δὲ ποιῶν ὅμως χαὶ τὸ χαχὸς φαίνεσϑαι τέως 
δ ωως ν Ἁ ὡς ᾿ ΡΞ Τυῦνι 4... 9. 9 " ᾿ ’ τὴ ὅπερ ἐστὶ φιλοτιμούμενος πάντοτε. ᾿Αλλ᾽ ἐπὶ τὴν νύσσαν ἐπανα- 

ὼ πάλιν ὁ λόγος. 

Οὕτω τοιγαροῦν χαὶ τὸν ἔσχατον ἐχδύς, ὅπερ ἔφην, ὁ 

-. χιτῶνα, πόλεις τε πάσας χαὶ γώρας τὰς τῶν Κυπρίων 
Ὁ ᾿] 
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διερχόμενος ἦν. ῥάχει τινὶ φαυλοτάτῳ τὰ πρὸς σχέπην ἀναγχαιό- 

τερὰ τοῦ σώματος μέλη περιχαλύπτων χαὶ μωρίαν δῆϑεν ὑποχρι- 

νόμενος ὁ τῆς ἀληϑινῆς σοφίας εἴπερ τις ἔμπλεως, “ἡμεῖς μωροὶ 

διὰ Χριστὸν" ἐν αἰσϑύήσει χαρδίας μετὰ Παύλου τοῦ μεγάλου χαὶ 

αὐτὸς λέγων καὶ ὡς “ἄχρι τῆς ὥρας χαὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν 

χαὶ γυμνητεύομεν χαὶ ἁστατοῦμεν, ὡς περιχαϑάρματα τοῦ χόσμου 

χαὶ περίψημα πάντων γινόμενοι". Οὐ μὴν οὕτω τοῖς πᾶσιν ἁπλῶς 

αὐτὸ τοῦτο μωρὸς ἐδόχει τις χαὶ μαινόμενος" ἀλλ᾽ εἰσὶ μὲν οἵ χαὶ 

ταῦϑ᾽ οὕτω πρὸς ἀλήϑειαν ἔχειν ἐνόμιζον, τῷ φαινομένῳ τούτῳ 

δὴ προσέχοντες μόνῳ χαὶ χαϑάπερ τινὶ λίϑῳ καὶ σχανδάλου πέτρᾳ 

προσχόπτοντες, τοῖς δέ γε συνιέναι δυναμένοις χαὶ δοχιμάζειν χαλῶς 

ἐχ τῶν φαινομένων τὰ μὴ βλεπόμενα, δῆλος ἦν αὐτόϑεν, ὅπως 

τὸ φρονοῦν ἐρωμένον εἶχε, χρύπτων ἐν ὀστραχίνῳ σχεύει τὸν ϑη- 

σαυρὸν τὸν τοῦ πνεύματος" οὐ γὰρ ὡς ἔτυχεν ἀπερισχέπτως οὕτω 

τὸν μωρὸν ὃ σοφὸς χατά τινας ὑπεχρίνετο, οἵτινες ἑαυτοὺς οὐχ 

οἶδ᾽ ὅπως λαϑόντες ἠπάτησαν, οὐχὶ μωρίαν ὑποχριϑέντες, ἀλλ᾽ 

αὐτὸ τοῦτο μωροὶ γεγονότες ῥήμασί τε χαὶ πράγμασι χαὶ ἀντὶ 

τοῦ τοῖς Δαίμοσιν ἐμπαίζειν χαὶ τῷ χόσμῳ, χατά γε τοὺς εἰπόν- 

τας πατέρας, εἰς ἐμπαιγμὸν χαὶ χλεύην ἑαυτῶν χαταλήξαντες" 

τὸ γὰρ ἄλογον τῆς ψυχῆς οὕπω χαλῶς ὑποτάξαι δυνηϑέντες τῷ 

λόγῳ, μηδὲ τὰς ἡνίας ὁλοσχερῶς δεδωχότες τῷ χρείττονι, ἐπεὶ 

πρὸ καιροῦ τῆς βαλβῖδος ἐξέδραμον, τοῖς πάϑεσιν εὐχερῶς ἑαυτοὺς 

χατεχρήμνισαν, ἐχεῖνα λέγοντες ἀσέμνως καὶ πράττοντες, ὅσα τοὺς 

μαινομένους εἰχός. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὁ μέγας ταυτὶ Σάβας, ἀλλὰ τὸ 

νοσοῦν τῆς ψυχῆς ἄριστα δι᾽ ἐγχρατείας καὶ ταπεινοφροσύνης ϑε- 

ραπεύσας τὸ πρότερον, ὡς μηδοπωστιοῦν ὑπό γε τῶν αἰσϑήσεων 

συμποδίζεσϑαι τὸν χαινὸν τοῦτον ἔπειτα δρόμον χαὶ τὸν ἀγῶνα 

τεϑάρρηχεν, οἷονεί τινα χαλινὸν ἐπιϑεὶς τῇ γλώττῃ χαὶ οὕτω τὴν 

σιωπήν, οὐ τὸ τῶν ἀπαᾳδόντων οἶμαί τι λέγειν, διευλαβούμενος --- 

ποῦ γὰρ ἐν ἐχείνῳ ταῦτα, πρυτανεῖον ἐργασαμένῳ πάλαι Θεοῦ 

8,7 Κορινῦ. 1. δ΄, 11, 12. -α 8 μενόμενος Β. -- 9 τοῦτο Β. --- 10 σχανδάλου 
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τὴν ψυχὴν καὶ τὰ ἐχείνου διὰ παντὸς καὶ μελετῶντι χαὶ λέγοντι: ---, 

ἀλλ᾽ ὡς ἂν τὸν τῆς ἐγχειμένης τοῦ πνεύματος σοφίας ϑησαυρὸν 

ἀποχρύπτειν ὡς μάλιστα ἔχῃ χαὶ μὴ τοῦ δένδρου προχείρως ἀπὸ 

τοῦ χαρποῦ φαινομένου ῥᾷστα τοῦ σχοποῦ διαμάρτῃ καὶ τῆς καλῆς 

ὑποχρίσεως. Ἥπιός γε μὴν ὅλος ὧν αὖϑις χαὶ προσηνής, σχῇ;- 

ματί τε χαὶ βλέμματι, σύννους τε χαὶ πρὸς αὐτὸς ἑαυτὸν πάντοτε 

βλέπων χαὶ τοῖς χρείττοσι τὸ νοερὸν ἀδιαλείπτως προσασχολῶν, 

ὡς χαὶ τῷ πλήϑει πυχνῶς συναναστρεφόμενος “χατὰ μόνας εἰμ! 

ἐγώ, ἕως ἄν παρέλθω " μετὰ τοῦ Δαυὶϊὸ λέγειν δύνασϑαι- ἄλλως 

τε δὲ χαὶ ὑπὸ τῆς ἄγαν ἀσιτίας συντετηχὸς ἔχων τὸ σῶμα χαὶ 

λεπτόν τι πνέον χαὶ ἀδρανές---οὐδὲ γὰρ χαὶ ταῦτα χρύπτειν ἠδύ- 

νατο---, τοῖς συνετωτέροις ὕποπτος ἦν, ὅπερ εἶπον. χαὶ διὰ τοῦτο 

χαὶ τιμῆς ἄξιος. Καιρὸς δ᾽ ἂν εἴη λοιπὸν χαί τινων ἐπιμνησθῆναι 

τῶν χατὰ μέρος χαὶ δεῖξαι χαὶ τὴν ἐν τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ τοῦ 

ἀνδρὸς εὐδοχίμησιν. 

19. Διήρχετό ποτέ τινα τῶν Κυπρίων πόλιν ὁ μέγας ἐν τῷδε 

τῷ σχήματι: χατὰ δὲ μέσον τὴν λεωφόρον βαδίζοντι, γυνή τις 

ἐπιβάλλει τὸν ὀφθαλμόν, ὑπερῴου τινὸς ὑπερχύφψασα, χαὶ τίν: τῶν 

λογισμῶν οὐχ οἷα χρωμένη, “ὦ τοῦ χάλλους τῶν σαρχῶν τοῦ 

ἀνθρώπου τοῦδε" μετὰ ϑαύματος ἐξεβόησεν: ἔτι γὰρ ἐν ἀρχαῖς 

ἦν αὐτῷ τὰ τοῦ παρόντος ἀγῶνος χαὶ οὔπω ταῖς ἀμέσοις προσβο- 

λαῖς τοῦ ἀέρος, οὐδὲ ταῖς ἡλιαχαῖς τε χαὶ χειμερίοις βολαῖς ὡς 

εἰχὸς μεμελάνωτο: χαὶ ἢ τοῦ σώματος δὲ χρᾶσις τὸ πυρῶδες 

ἔχουσα κατὰ φύσιν, λευχὴν ἄχρως ἐδείχνυ χαὶ στίλβουσαν τὴν τῇ; 

σαρχὸς ἐπιφάνειαν. Ὃ δὲ σοφὸς ὁμοῦ μὲν τὸν τῷ λείῳ τῆς ἢδο- 

νῆῇς ἐγχρυπτόμενον ὄφιν ἐλέγχων, ὁμοῦ δὲ χαὶ τὸ γύναιον σωφρο- 

νίζον, μὴ τὰ τοιαῦτα ϑαυμάζειν, μηδὲ χάλλει σαρχὸς χαὶ ὀφϑαλ- 

μῶν ἀπατᾶσϑαι φαντασίᾳ, ἄλλως τε δὲ χαὶ τὸ μὴ προσχόμματος 

ἀφορμὴν διδόναι χαὶ ὁπωσοῦν τοῖς ἁπλουστέροις περὶ πλείστου 

ποιούμενος, πρᾶγμα ποιεῖ τῆς διανοίας αὐτοῦ μόνης καὶ τῆς σπου- 

ὃῆς ὄντως ἄξιον. περιβλεψάμενος γὰρ ὧδε χἀχεῖσε, δεξαμενήν 

4 τοῦ δένδρου πρ. ἀπὸ τοῦ χαρποῦ φαινομένου] Ματῦ, ιβ΄, 88. Λουχὰ ς΄, 44. -- 
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τινα βλέπει βορβόρου χαὶ σχωλήχων μεστήν, χαὶ δραμὼν ὅλον 

ξαυτόν, ὡς εἶχε, μέσον τοῦ βορβόρου χαὶ τῆς σαπρίας ἐχείνης 

χαϑίησι᾽ χαὶ ὃ μὲν οὕτω χαϑῆστο, χαϑάπερ ἐπὶ λουτροῦ τινος ἣ 

λειμώνων εὐανϑῶν χαὶ ῥοδωνιᾶς εὐώδους χαὶ μαλαχῇς, ἐν μέσῳ 
4 ’ τῆς ἀπλέτου δυσωδίας ἐχείνης, ἄχρις οὗ, τῆς ἑσπέρας χαταλα- 
9». βούσης, μόλις αὐτόδεν ἐξῆλθε μεμελανωμένος ὅλος χαὶ ῥύπου καὶ 

δυσωδίας μεστός, ὡς μὴ μόνον μηχέτι τοῖς ἀσϑενεστέροις τὸν 

νοῦν πρόσχομμα τὴν αὐτοῦ γενέσϑαι γύμνωσιν ---- “ἱνατί γάρ", φησὶ 

Παῦλος ὁ μέγας, “ἢ ᾿ἐλευϑερία μου χρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδή- 

σεως᾽".--- ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἐχέφροσι χαὶ σπουδὰιοτέροις ὠφελείας 

οὔτι μιχρᾶς ὑπόϑεσιν εἶναι τὸ χατ᾽ αὐτόν, ἄριστα παιδευομένοις 

ἐντεῦϑεν, ὅπως χαὶ σώματος χάλλους ὡς μηδὲν ὄντος ὑπερφρονεῖν 

δεῖ χαὶ σωφροσύνην ἀσχεῖν ὡς μάλιστα τραχυτέραις τισὶν ἀγωγαῖς 

τοῦ λείου χατεξανισταμένους τῆς ἡδονῆς: ὃ δὴ χαὶ παραυτίχα 

συμβαῖνον ὡρᾶτο, καὶ τοῦ σχοποῦ χαὶ τῆς χαλῆς ἐπινοίας οὔμε- 

νουν ἐχεῖνος τὸ παράπαν ἡμάρτανεν᾽ οἱ μὲν γὰρ τῶν ὁρώντων 

ἐξεπλήττοντο τὴν ἀνδρίαν χαὶ τῆς ϑαυμαστῆς προαιρέσεως οὐδ᾽ 

ὅσον εἰπεῖν αὐτὸν ἀπεϑαύμαζον: οὗ δὲ χαὶ ϑερμὰ τοῖς ῥηϑεῖσι 

προσετίϑουν ἀπὸ ψυχῆς δάχρυα, καὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἢ τοῦ ὃρά- 

ματος αἰτία γυνή, τῆς προπετείας ἑαυτὴν χαταμεμφομένη χαὶ 

ὀφθαλμῶν ἀχρασίαν χαὶ γλώττης ὄλισϑον δάχρυσι χαλοῖς χαὶ ῥή-᾿ 

μασι μετανοίας ἐξιωμένη χαὶ τὴν εἰς τὸ μέλλον ἐγγυωμένη ἀσφά- 

λειαν. Καὶ τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτον χαὶ οὕτω χάλλιστον δεῖγμα τῆς 
Ἁ ᾿ Ἁ - “ . Ἵ » μὴ 9 ’ Π 

περὶ τὰ χαλὰ σπουδῆς τοῦ ἀνὸρὸς χαὶ ὅπως οὐχ ἀπρόσχοπα μό- 

νον, ἀλλὰ χαὶ ὠφελείας ἀφορμὴν ἔσπευδεν εἴπερ οἷόν τε τοῖς 
Ρ᾿ Ύ . 4 3 “δὰ ΠῚ »ν" 4 πᾶσιν εἴναι τὰ κατ᾽ αὐτόν: δεῖ δὲ χαὶ τῆς τῶν Δαιμόνων ἐπιμνη- 

σϑῆναι πρὸς αὐτὸν μάχης χαὶ δεῖξαι χἀντεῦϑεν στεφανίτην τὸν 

ἀϑλητήν, μᾶλλον δὲ χαὶ τὸ ῥηθὲν ἤδη τῆς χατὰ τοῦ ἀνδρὸς μα- 

νίας οἷονεί τις προάγων ἦν, ἔνεδρον χατὰ τῆς ἀλήπτου φυχῖ;ς 

ἐχείνου συσχευασάντων τὸ λεῖον τῆς ἡδονῆς. ᾿Αλλ’ ἐπεὶ τὸ τῆς 
ςς ἀλωπεχῆς ἀπεδοχιμάσϑη καὶ οὐχ ἔλαϑον εἰπόντες ἐν ἑαυτοῖς “τῷ 

4 λειμόνων Β, --- 9 Κορινῦ, 1. ε΄, 29, 
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ψεύδει σχεπασϑησώμεϑα χαὶ τὸν δίχαιον ἐνεδρεύσωμεν .---- φῶς γὰρ 
-ς ’ Ἂν ΡΨ "9 Δ 6. « -«Ψοὁ ρ.ᾶΆ4 ,.Ξ.: Α « « διχαίοις διὰ παντός ἢ, χαὶ “τοῦ σοφοῦ οἱ ὀρθαλμοὶ ἐπὶ τῆς χεφαλῇς 

αὐτοῦ "---, τὴν λεοντῆν ἤδη περιβάλλονται καὶ τὸν ϑυμὸν ὅλον φα- 

νερῶς ὁπλίζουσι χατ᾽ αὐτοῦ, τῆς ἀτιμασϑείσης ἡδονῆς ὥσπερ ἐχδ:- 

χητήν, χαὶ ὅπως, ἕτοιμος ὁ λόγος δηλοῦν. 

20. Ἰταλός τις τῶν ἐπὶ γένει χαὶ πλούτῳ μέγα φυσώντων, 

μέγιστά τε δυνάμενος παρὰ τῇ σφετέρᾳ πατρίδι χαὶ τῆς χατὰ 

φύσιν τοῦ γένους ὑπεροψίας αὐτὰ δὴ ταῦτα προσϑύήχην πεποιημέ- 

νος, τῷ μεγάλῳ χατὰ μέσην ἐντυχάνει τὴν πόλιν οὕτω συμβάν, 

ἀγερώχῳ τινὲ χαὶ γαύρῳ ἐφεζόμενος ἵππῳ μεϑ᾽’ ὅσης τῆς δορυ- 

φορίας καὶ τῶν ἔξω φασμάτων, χαὶ τὸ τοῦ σχήματος ὑποπτεύσας 
2 ᾿ Ἁ Ἁ « »") , - 9 κ4 ἐχείνου χαινὸν χαὶ παρηλλαγμένον, μᾶλλον δ᾽ εἰς τοῦτ᾽ αὐτὸ συ- 

᾿ -« “ , ’ , Ύ με » μὴ νελαϑεὶς ὑπὸ τῆς τοῦ Δαίμονος χαχουργίας, τίς οὗτος ἂν εἴη ὃιε- 

πυνϑάνετο τῶν ἐφεπομένων' τῶν ὃὲ τοῦτον μὲν τὸ σύνολον ἀγνοεῖν 

εἰρηχότων, ὑποπτεύειν δ᾽ ὅμως αὐτὸν ὅσον ἀπὸ τοῦ φαινομένου 

χατάσχοπον τῆς πατρίδος ἐξ ἀλλοδαπῆς τινος ἥχειν χαὶ πρὸς ἐξα- 

πάτην τῶν πολιτῶν τὸ σχῆμα χαὶ ταύτην τὴν ὑπόχρισιν ἐνδε- 

ὀεῖχϑαι, χατασχεϑῆναι τοῦτον αὐτίχα χελεύει: χαὶ βλοσυρὸν ἐνιδὼν 

αὐτῷ μετὰ τῆς φίλης ἱἰταμότητος χαὶ ὑπεροφίας, ὅστις ἂν εἴη χαὶ 

ὅϑεν λέγειν ἠρώτα. ὃ δὲ τῶν μὲν ἐχείνου λόγων οὐδὲ βραχύν 
4 ὦ ,Ὶ 3 “ : α΄ 

τινα ποιούμενος λόγον, οὐδὲ γὰρ πρὸς αὐτὸν ἦσαν, τοῦ δὲ χενοῦ 

τύφου καὶ τῆς ὑπεροψίας ἀναστέλλων ἐχεῖνον, ἐπεὶ λέγειν οὐχ 
Ύ ω μ Ύ ᾿ 9 Α , εἶχε, πράττειν δὲ εἴχεν, οἷς εἶχε, τὴν ὀφρὺν χαταστρέφει" τὸν 

γὰρ ἐν τῇ χειρὶ χάλαμον ἠρέμα προτείνας, τοῦτον γὰρ εἰώϑει 

βαστάζειν, ἅπτεται τοῦ ἐν τῇ χεφαλῇ πίλου χαὶ εἰς γῆν αὐτὸν 

χαταβάλλει. συνετῶς ἄγαν ὁμοῦ χαὶ ἀστείως ὁ σοφὸς τὸν ἀλαζόνα 

ὁιὰ τούτου διδάσχων, ὡς χαὶ αὐτὰ δὴ τὰ ὑπερχείμενα χαὶ πρώ- 

τιστα τῆς φαινομένης περὶ αὐτὸν χενῆς δόξης χαὶ φαντασίας, 

σποδοῦ τε χαὶ χόγεως οὐδὲν διαφέρει, χαὶ ὅσον οὐχ ἤδη τοῦτ᾽ αὐτὸ 

γῆ πατουμένη καὶ σποδὸς ἔσται͵ μετὰ τοσαύτης γε μὴν τῆς ὀξύ- 

1 τῷ Ψεύδει σχεπασθϑησώμεῦα)] ᾿Ησαΐου χη΄, 1ὅ []| σχεπασϑησόμεϑα Β |] τὸν δί- 

καῖον ἐνεδρεύσωμεν) Σοφ. Σολου. β΄, 12 || φῶς γὰρ διχαίοις διὰ παντὸς] Παροιμ.. ιγ΄ 9. --- 

2 τοῦ σοφοῦ οἱ ὀφ)αλμοὶ κέ] ᾽Εκχλησ. β΄, 14. 



ἐξα δῸ ὃ.-Ξ- 

τητος χαὶ τῆς εὐχολίας, ὅσῳ χαὶ χάλαμος τὸ ἁσϑενὲς χαὶ εὐρίπι- 

στον τοῦτο μετὰ πολλῆς αὐτὰ γχαϑαιρεῖ τῆς ἐλευϑερίας χαὶ τῆς 

ῥᾳστώνης, χαὶ ταῦτα τοσούτων πανταχόϑεν δορυφορούντων. χαὶ 

ὡσανεὶ μένουσιν αὐτοῖς προσεχόντων. ᾿Αλλ᾽ ἐχείνῳ πολλοῦ τινος 

ἔδει τῶν τοιούτων αἰσϑέσϑαι χαὶ ἦϑος ἀνδρὸς χαὶ ψυχῆς εὐγέ- 

νειαν χεχρυμμένην ἀπὸ τῶν φαινομένων τεχμήρασϑαι" ὅϑεν χαὶ 

ὕβριν αὐτὸ τοῦτο μόνον χαὶ αὐϑαδειαν ἐχάλει τὸ πράγμα, χαὶ τὸν 

θυμὸν ἀνυπόστατος ἦν χαὶ μαινομένῳ τὸ παράπαν ἐώχει, μᾶλλον 

μὲν οὖν χαὶ μανίας τῆς ἐσχάτης ἔργα διαπραττόμενος ἦν. Κελεύει 

τοιγαροῦν τοῖς περὶ αὐτὸν δορυφόροις ῥάβδοις αὐτὸν ἀνηλεῶς χα- 

ταχόπτειν: οἵ ὃὲ ϑᾶττον ἢ λόγος χατὰ γῆς τείναντες, τοσαύτας 

αὐτῷ τὰς πληγὰς ἐπιφέρουσιν, ὅσας οὔτ᾽ ἄνϑρωπος ἐπαγαγεῖν ἂν 

ἀνϑρώπῳ προήχϑη, μὴ ϑηρίου τινὰ γνώμην τὸ παράπαν ἀναλαβών, 

οὔτε μὴν ἀνδρώπου φύσις ὑπενεγχεῖν ἂν ἠδυνηϑη, μὴ τῆς ἄνωϑεν 

συμμαγούσης ἐπιχουρίας. Καὶ τὰ μὲν ὀστὰ συνετρίβετο, σάρχες 

δ᾽ εἰς ἀέρα διερριπτοῦντο χαταχοπτόμεναι. χαὶ γῇ τοῖς χαταρρέου- 
9 σιν αἵμασιν ἐφοινίσσετο- τοὺς δὲ ϑηριώδεις ἐχείνους ἔλεος οὔμενουν 

μὲ μ ΄ -- ; ᾿ Ν Ἁ [ὴ δ ς . νυ “ Ξ ἂν" 

ἐπειοσήει τῆς χοινῆς φύσεως χαὶ ὁ μὲν ἀϑλητὴς ἔφερεν, οὐδὲ 

στεναγμὸν γοῦν προϊέμενος, οἱ τύπτοντες δὲ τοὐναντίον ἠτόνουν 

χαὶ εἰς ἀμηχανίαν ἐνέπιπτον. Μέγα μὲν οὖν χαὶ τοῦτο τῆς τοῦ 

ἀνδρὸς χαρτερίας δεῖγμα χαὶ οὐδαμῶς ἐνδέον τοῦ χατ᾽ αὐτὸν πρά- 

γματος" ὃ δὲ τούτου μάλιστ᾽ ἐγὼ ϑαυμάσας ἔχω, ἐξὸν αὐτῶ λα- 

λήσαντι μόνον ἁπλῶς τὸν χίνδυνον διαῦράναι (τοῦτο γὰρ μόνον 
6 , - ρ λ] δ ρῶὼν ὼ μ 3 “ Ἁ ’ 

ὑπὲρ ἀπαλλαγῆς ὃ μιαρὸς ἐχεῖνος ἀπήτει. ὥστ᾽ ἂν μὴ παντάπα- 

σιν. ὡς ᾧετο, περιφρονηϑῆναι), ὅδε τῆς ἐξ ἀρχῆς ἐνστάσεως χαὶ να, Ὁ γ: ΠΕΡΙ ΟΥ̓ ΟῪ, ᾽ ἤφ δ: ἀρχῆ 
“«- ) Α "ΡΨ 4 ἤ 4 , 4 ω ᾿ 

τῶν πρὸς Θεὸν συνϑηχῶν οὐ ζωήν, οὐ ϑάνατον, οὐχ ἐλευϑερίαν, 

οὔτ᾽ ἄλλο τι τῶν πάντων οὐδαμῶς προετίμα, ἀλλὰ Μαχχαβαῖος 
- ᾿ 4 Ύ “ »Φ' νι Φ᾽ Δ 2 , - -“- 

ἄντιχρυς τὴν ἔστασιν ἦν, μᾶλλον ὃὲ χαὶ ὑπὲρ ἐχείνους πολλῷ τῷ 

μέσῳ τοῖς μὲν γὰρ νόμων ἀνάγχη χαὶ ϑεσμὰ ϑεῖα τὴν ἔνστασιν 

ἐνειργάζετο, ὃ δὲ ταύταις οὐχ ὑπέχειτο ταῖς ἀνάγχαις" χαὶ τοῖς 

μέν, τοῖς τοῦ βασιλέως πειϑομένοις τότε προστάγμασι, πᾶσα πα- 

ρανομεῖν ἦν ἀνάγχη, πλημμελοῦσι περὶ τὰ προστάγματα τοῦ τῶν 

.- 6 χεχρημμένην Β. 
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οὐρανῶν βασιλέως. ὃ δὲ μηδὲ τούτοις ὑπεύϑυνος ὧν, μηδὲ ταὺύ- 

τηνὶ τὴν συντέλειαν μηδαμῶς ὀφείλων, ἐχ πολλοῦ τοῦ περεόντος 

οὐδὲ τὸν αὐτὸς ἑαυτοῦ χἂν πρὸς βραχὺ παρέϑραυσε νόμον. “Ὅτου 

φῇς χάριν: ἵνα μὴ δυοῖν ϑάτερον, ἣ τὰ πρότερα τοῖς δευτέροις. 

ἢ τὰ δεύτερα τοῖς προτέροις, αὖϑις ἐξ ἀντιστρόφου φανεΐῃη φαυ- 

λίζων χαὶ δίχην ἀστασίας, ἣ μᾶλλον ἀνοίας. αὐτὸς ἑαυτῷ λαγς- 

χάνοι. νῦν μὲν ἐχεῖνα, νῦν ὃξ ταῦτα προτιμῶν χα' ταῖς ἐναντία'ς 

ἐξ ἴσου τιϑέμενος δόξαις, ὡς ἀμφίβολός τις εἶναι πανταχοῦ τῷ 

φέροντι διδοὺς ἑαυτὸν ῥᾷστα χαὶ μετὰ παντὸς τοῦ προϑύμου, ἄλ- 

λως τε ὃὲ χαὶ τὸ προτιϑέναι τὸ πρὸς ὥραν ἡδὺ τοῦ χαλοῦ τε 

χαὶ ὠφελίμου, χἂν ἐπιχίνδυνον Ἢ, δειλίαν Ψυχῆς χαὶ ὁδόν τινὰ 

τῆς τῶν μεγίστων χαὶ αὐτῶν φημι τῶν περὶ Θεοῦ προδοσίας 
.] ἀσφαλέστατα λογιζόμενος ὃ γεννάδας" διὰ τοῦτο χαὶ ἄχαμπτος χαὶ 

ἀνένδοτος ἦν τὸ παράπαν, ὡς ἄψυχός τις ἀνδριὰς μᾶλλον ἣ ἂν- 

ὕρωπος τὴν χόλασιν φέρων. Καὶ μιχροῦ ἂν χαὶ διεχρήσαντο τοῦ- 

τον, εἰ μὴ τοῦ χα ἡμᾶς τινες χόμματος τὴν τῶν χαχοδόξων 

αυσαχϑέντες μανίαν. ἄλλος ἀλλαγόδεν συναϑροισϑέντες χαὶ ὥσπερ 

εἷς γεγονότες τῷ ζήλῳ, τοὺς μὲν χαὶ μὴ βουλομένους τῆς ἀνο- 

σίας ἐχείνης σφαγῆς ἐχώλυσαν, πολλὰ πρότερον τῆς αὐτῶν χατε’- 

πόντες ἀνοίας, ὅτι δὴ ξένον τινὰ χαὶ ἀλήτην χαὶ τὰς αἰσϑύ σεις 

οὕτω χατάχρας πεπηρωμένον ἄνϑρωπον παρὰ πᾶσαν ἀποχτένουσ: 

δίχην, μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτο δυνάμενοι συνιδεῖν, ὅτι περ οὐδὲ πεφυχότ' 

λέγειν ἀπό γε τοῦ νῦν ἔξεστι, τῆς ζωτιχῆς αὐτὸν ἤδη δυνάμεως 

τῷ τῶν πληγῶν ὑπερβάλλοντι χαταλιμπανούσης᾽ τὸν δὲ τοῦ Χρ’- 

στοῦ ἀϑλητὴν ὡς ἅἁψυχόν τινα βαστάσαντες φόρτον, τὸ υἡ παυ- 

τάπασι νεχρὸν εἶναι μόνῃ τῇ ἀναπνοῇ πιστευόμενον, χαὶ παρὰ τοὺς 

ἑαυτῶν ἀγαγόντες οἴχους, τοῦ αἵματός τε τὰς πληγὰς φιλανϑρώπως 

ἀπέπλυναν χαὶ νοσοχομοῦντες ἐφ᾽ ἰχαναῖς ταῖς ἡμέραις ἧσαν, μᾶλ- 

λον δὲ τὸ μὲν φιλόϑεον ἐχεῖνο! τοῦ τρόπου χαὶ τὴν ἐπὶ τὰ χαλ- 

λιστα σπουδὴν δ'ὰ τούτων αὐτῶν ἐνεδείξαντο, Θεὸς δὲ τοῦ ἀϑλη- 

τοῦ ἄνωϑεν οὐχ ἠμέλει, ἀλλ᾽ ἀπέστειλε τὸν Λόγον αὑτοῦ χαὶ ἰα- 

σατο αὐτὸν χαὶ τὰς ἀνειμένας χεῖρας χαὶ τὰ παρειμένα συνέσφιγξε 

19 ἐχύλυσων Β. -- 82 παρη μένα Β. 



ν ΄αῳ γόνατα, καὶ γέγονεν ἴαμα τῆς σαρχὸς χαὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ 

ἐπιμέλεια. 

21, Οϑεν χαὶ ὡς ἐξ ὕπνου τινὸς ἀναστὰς σταϑερὸς ὅλος καὶ 

ψυχὴν χαὶ σῶμα καὶ ἄτρεπτος, “ἐν τῇ ὁδῷ τῶν μαρτυρίων σου 

ἐτέρφῦην, ὡς ἐπὶ παντὶ πλούτῳ" πρὸς τὸν Θεὸν μεϑ᾽ ἡδονῆς 

ἔψαλλεν “ἐὰν γὰρ καὶ πορευϑῶ ἐν μέσῳ σχιᾶς ϑανάτου, οὐ φο- 

βηϑήσομαι χαχά, ὅτι σὺ μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, Κύριε", Καὶ ταῦτα λέγων 

τοῦ προτέρου δρόμου χαὶ τοῦ σχήματος αὖϑις ἐξείχετο, νῦν μὲν 

εἰς τὰς ἐρήμους ἀναγωρῶν χαὶ χκαϑ᾿ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ συγγινόμενος 

ὃ πάντοτε χαϑ᾽ ἑαυτὸν ὥν, χαὶ τοῦ Θεοῦ μηδ᾽’ ὁπωσοῦν ἀφιστά- 

μενος, νῦν δὲ χώρας ἐχείνας χαὶ πόλεις τῆς νήσου περιπολῶν, 

περ ἔφην, καὶ μωρίαν δῆϑεν ὑποχρινόμενος, μωρίαν πολὺ τὸ συ- 

νετὸν χαὶ φιλόσοφον ὑποιχουροῦν ἔχουσαν’ οὐ γὰρ ὑβριστιχόν τ' χαὶ 

ἄταχτον προσηνέχϑη τινὲ πώποτε, οὐδὲ βλάβης εἶδός τι χαὶ ὁπω- 

σοῦν. ὥσπερ τισὶν ἔϑος, τὸ παράπαν ἐπήνεγχεν, ἀλλ᾽ ἦν ὅλος 

εὐταξίας καὶ εἰρήνης μεστὸς χαὶ πᾶσι μετὰ τῆς φίλης σιωπῆς 

χαὶ τῆς ἐπιπρεπούσης συννοίας χαὶ ἰλαρότητος προσφερόμενος. 

᾿Αλλ᾽ οὐ καὶ τῷ φϑόνῳ ταῦϑ᾽ ὅλως ἣν ἀνεχτά, οὐδ᾽ ἠρεμεῖν ὁ ἐξ 

ἀρχῆς ἀνϑρωποχτόνος ἔγνω, οὐδ᾽ ἔληγεν ἔριδος οὔμενουν" διὰ τοῦτο 

καὶ τῆς πρώτης ἀποχρουσϑεὶς πείρας, τοῖς αὐτοῖς χαὶ αὖϑις προσ- 

βάλλει μετὰ μείζονος πολλῷ τῆς παρασχευῆῇς χαὶ τοῦ σχήματος" 

οὐ γὰρ ἕνα που καὶ δεύτερον αὖϑις χινεῖ, χαϑάπερ τὸν χάχιστον 

Ἰταλὸν πρότερον, ἀλλὰ πάντοϑεν αὐτῷ τὰ τοῦ πειρασμοῦ περιί- 

στησι δίχτυα᾽ τὸ γὰρ ἄλογον ὑπελϑὼν πλῆϑος, ἕτοιμον πάνυ πρός 

γε τὰ τοιαῦτα πεφυχὸς χαὶ ὀξύρροπον, ἅτε χαὶ οἴχοϑεν ἔχων παν- 

ταχοῦ τὸ ἄστατόν τε χαὶ ἀσυλλόγιστον, πολλὴν αὐτῷ τὴν τριχυ- 

αἱὰν καὶ τὸν σάλον ἐπήγειρε, χαὶ οὐχ ἣν, ὡς εἰπεῖν, τοῦ πλή- 

ὕους οὐδείς, οὐχ ἀνὴρ, οὐ γυνή. οὐ παιδίον, οὐχ ἔφηβος, ὅστις 

οὐ μετὰ πολλῆς τῆς ἀναισχυντίας χαὶ τῆς ὕβρεως αὐτῷ προσεφέ- 

ρετο, λίϑοις βάλλοντες, χόνει χαὶ χόπρῳ τὴν τιμίαν --- φεῦ----χαὶ 

τοῖς ᾿Αγγέλοις αὐτοῖς χαριεστάτην χεφαλὴν τολμηρῶς χαταπάττοντες 

χαὶ τὰ τούτων ἔτι χείρω βλασφημοῦντες εἰς αὐτόν: “Ὁ λῆρος, 

46 Ψὰαλμ. ριη΄, 14. -- 617 Ψὰαλμ. χβ΄, 4. -- 26 ὀξύροπον ΒΜ. 
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ὃ πλάνος, ὁ μωρός, ὁ τὰς φρένας παράχοπος, ὁ χάχιστος Ὧμῖν 

οἰωνός, ἢ χοινὴ τῆς πόλεως λύμη τυπτέσϑω, λιϑολευστείσϑω, 

τῶν ὁρίων ἡμῶν ὅτι τάχος ἀπεληλάσϑω που, εἰς ὄρη χαὶ ἐρη- 

υἱας χαὶ βάραϑρα"! Ὁ δὲ σοφὸς ἐν ἅπασι σοφὸς ἦν χαὶ τοῦ 

προσήχοντος οὐδαμοῦ διημάρτανε᾽ τῷ γὰρ κινοῦντι χαχῶς οὐ τοῖς 

ἁπλῶς κινουμένοις ὀργάνοις τὴν τῶν πειρασμῶν χαλῶς ἐπιγράφων 

αἰτίαν κατ᾽ ἐχείνου μὲν χαὶ μόνου σφόδρα τὸ τῆς ψυχῆς ἐκίνει 

ϑυμούμενον χαὶ προσευχῆς βέλεσιν οἷονεί τισι πρηστῆρσι χατὰ 

χεραλῆς τὸν δράχοντα τὸν σχολιὸν ἔβαλλε, τοῖς ἀνϑρώποις δὲ καὶ 

λίαν ἐπιειχῶς προσεφέρετο, νικῶν ἀποστολιχῶς ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ 

χαχόν, οὐχ αὐτὸς ὑπὸ τοῦ χαχοῦ νιχώμενος, μᾶλλον μὲν οὖν καὶ 

πατρικῶς τῆς νηπιότητος χαὶ τῆς ἀφελείας αὐτοὺς οἰχτείρων χαὶ 

τὸ ἀοίδιμον ἐχεῖνο χριστομιμήτως πρὸς τὸν Θεὸν ὑποφιϑυρίζων 

ὁ συμπαϑέστατος, “Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύ- 

τὴν οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι", Τί γὰρ ἂν ὥφϑη ποτὲ τῆς μα- 

χαρίας ἐχείνης ψυχῆς συμπαϑέστερον ; τί δὲ μᾶλλον ἴσον ἐχείνης, 

ὅσα ἐμὲ εἰδέναι τὸν ἐχείνου πεπειραμένον ἐν τούτοις μάλιστα, 

ὥστε με χαὶ τοῦτο ϑαρρούντως ἂν ἔχειν εἰπεῖν, ὅτι τὴν συμπά- 

ϑειαν αὐτήν, ἥτις ἐστίν, εἴπερ ἐνδυσαμένην σῶμα χαϑάπερ τινὰ 

ψυχήν, ἔπειτ᾽ ἐξῆν ἀνθρώποις ἐμφανισϑῆναι καὶ τοῦτο τὸ πεφυχὸς 

ἐδίδου, μὴ ἂν ὑπὲρ τὸν ἄνδρα τοῦτον φρονῆσαι, μηδὲ σχεῖν ἐξε- 

λέγξαι ποτὲ χαὶ ὁτιοῦν ὑτειχότα τοῦ χαϑ᾽ αὑτὴν πράγματος- Τ' ἐγξαι ποτ Ὁ τὴν πράγματος; 1ο- 
᾿ - ἢ Α ͵ - ἢ . ’ 

σοῦτον Ἣν σοι τὸ πρὸς πᾶντας ἐν τοῖς τοιούτοις ἀφεστηχός, ἄν- 

ὕρωπε τοῦ Θεοῦ, χαὶ οὕτω ϑεῖόν τι χρῆμα χαὶ μοναδιχὸν ὅσον 

εἰς χαϑαρότητα ψυχῆς ἐν μέσοις τοῖς ἀνθρώποις χαὶ τούτῳ δὴ 

τῷ πλημμελοῦντι τῆς ὕλης ἐφάνης ! 

22. Οὕτω περιφανῶς διὰ τῶν ἀριστερῶν ὁ ἐχϑρὸς ἡττηϑεὶς 

αὐτίχα προσβάλλει τοῖς δεξιοῖς, ὥσπερ αὐτῷ νόμος, τὸν χαιρὸν 

ἁρπάσας, ὡς ᾧετο, ἵνα χαί τι χρήσιμον δόξειε λέγειν χαὶ σύμ- 

βουλος ἀγαϑὸς νομισϑείη. πονηρότατος ὧν ἐπίβουλος. Τῶν ἔξω 

τοιγαροῦν ἀμελήσας πάντων αὐτὸς ἑαυτῷ τὴν μάχην ἐπιτρέπει 
, Ὁ» διὰ τῶν λογισμῶν, “ “Ἵνα τί λέγων “οὕτω σαυτὸν χαταχόπτεις ἐπ᾽ 
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οὐδενὶ χρησίμῳ χαὶ τῇ μὲν συζύγῳ σαρχὶ ϑάνατον οὕτω βίαιον χαϑ᾽ 

ἐχάστην ἐπάγειν φιλονειχεῖς, χαὶ ταῦτα μηδ᾽ ἡντινοῦν εἰς τοῦτο 
ἂς »» 93 ᾿ “ »Ψ. ᾿ ᾿ ᾿ ὮΝ μ δεξάμενος ἐντολὴν, συγχατασπᾶν δὲ χαὶ τὴν ψυχὴν διὰ τούτων 

αὐτῶν εἰς τὸν τῆς ὑπεροψίας ἐπιτηδεύεις χρημνόν, ὑπὲρ τὰ ἐσχαμ- 

μένα πηδᾶν ἀναγχάζων χαὶ τὴν μὲν συνήϑη χαὶ φίλην ἀποδοχι- 

μάζων τῶν πατέρων ὁδόν, ξένην δέ τινα χαὶ ἀτριβῆ τέμνων αὐτὸς 

ἑαυτῷ, ἣν ἕνα που καὶ δεύτερον μόγις εὑρίσχομεν ὡδευχότας χαὶ 
φὰ πρὸς χατάλυμα χαταλελυχότας χρηστόν. ἣ τὰς τῶν Δαιμόνων 

ἀγνοεῖς ἐνέδρας χαὶ ὅπως ἐχεῖνοι προφάσει τῆς ἐπὶ τὰ μείζω 

σπουδῆς πολλλοὺς τῶν μὴ νηφόντων χατέστρεψαν, τῷ βόϑρῳ τῆς 

ὑπερηφανίας ἐναπορρίψαντες : ποιχίλος γάρ τίς ἐστιν ὁ τοῦ χοινοῦ 

χκαϑ'’ ἡμῶν ἐχϑροῦ πόλεμος, καὶ οὖς οὐχ ἴσχυσε πολλοῖς τοῖς 

μηχανήμασιν ἑλεῖν διὰ τῶν ἀριστερῶν, τούτους αὐτοὺς τοῖς δε- 

Ξιοῖς δελεάσας ὑφ᾽ ἑαυτὸν μετὰ πολλῆς ἔϑετο τῆς ῥᾳστώνης. ἘΠ 

τι γοῦν ἐμοὶ πείϑοιο, δεῦρο τῶν ἀνονήτων τουτωνὶ χινδύνων ἀφέ- 

ὕενος, πρὸς τὸν σὸν ὅτι τάχιστα πορεύου χαϑηγητήν, χαὶ τῆς 

προτέρας αὖϑις ἐχόμενος ὑπαχοῆς, μετὰ παντὸς τοῦ περὶ ταῦτα 

χόσμου χαὶ νόμου τὸν Θεὸν ἀχινδύνως εὑρήσεις, ταῖς πατριχαῖς 

εὐχαῖς στηριζόμενος, χαὶ οὐδὲν ἐμποδὼν ἔσται σοι δήπου τὰ τῆς 

πατρίδος, πάλαι τούτων ἡμεληχότι χαὶ πρὸς Θεὸν χαὶ τὸν παι- 

ὀευτὴν μόνον ὅλῳ ϑυμῷ βλέποντι". Πατρίδος δ᾽ εἰσηγούμενος 

περιφρόνησιν ὁ πανοῦργος, ὡς πάλαι δῆϑεν γεγενημένην, ἔρωτα 

πατρίδος αὐτῷ τούτῳ λανθανόντως ὑποσπείρειν ἐμηχανᾶτο ᾿ χαὶ 

προσέτι φιλτάτων ποϑεινὴν ὄψιν χαὶ συνήϑων ὁμιλίαν ἐπέραστον᾽ 

οὕτω μέντοι τομῶς χαὶ ὡς εἰπεῖν ἐν παρόδῳ παρερρίπτει ταῦτα 

χαὶ συνεχάλυπτε, τοῖς λοιποῖς ἀναμιγνὺς λογισμοῖς, ὡς δοχεῖν τὴν 

ἐντεῦϑεν τοῦ ἐπιϑυμητιχοῦ χίνησιν οὐ φυσικῆς ἔργον εἶναι σχέ- 

σεως, μᾶλλον ἀναζωπυρουμένης τῇ μνήμῃ διὰ τῆς ἐναντίας ὑπο- 

βολῆς, ἀλλ᾽ ἔρωτά τινα πνευματιχόν, πρὸς τὴν φίλην ὑπαχοὴν 

ὠϑοῦντα, χαὶ τὴν πρὸς τὸν σεμνὸν ᾿Αβραὰμ ἐχεῖνον φιλοστοργίαν 

καὶ τὴν ὀφειλομένην ἐχείνῳ παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιμέλειαν πολλοῦ τινος 

τιμωμένην τῷ ταῦτα τετιμηχότι Θεῷ. Τούτοις ὃ πονηρὸς ἐπίβου- 
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ὃ πλάνος. ὁ μωρός, ὁ τὰς φρένας παράᾶχοπος, ὁ χκάχιστος μῖν 

οἰωνός, ἢ χοινὴ τῆς πόλεως λύμη τυπτέσϑω, λιϑολευστείσϑω, 

τῶν ὁρίων ἡμῶν ὅτι τάχος ἀπεληλάσϑω που, εἰς ὄρη χαὶ ἐρη- 

υἱας καὶ βάραϑρα"! Ὁ δὲ σοφὸς ἐν ἅπασι σοφὸς ἦν χαὶ τοῦ 

προσήχοντος οὐδαμοῦ διημάρτανε᾽ τῷ γὰρ χινοῦντι χαχῶς οὐ τοῖς 

ἁπλῶς χινουμένοις ὀργάνοις τὴν τῶν πειρασμῶν χαλῶς ἐπιγράφων 

αἰτίαν χατ᾽ ἐχείνου μὲν χαὶ μόνου σφοῦρα τὸ τῆς ψυχῆς ἐχίνει 

ϑυμούμενον χαὶ προσευχῆς βέλεσιν οἷονεί τισι πρηστῆρσι χατὰ 

χεραλῆς τὸν δράχοντα τὸν σχολιὸν ἔβαλλε, τοῖς ἀνθρώποις δὲ καὶ 

λίαν ἐπιειχῶς προσεφέρετο, νικῶν ἀποστολιχῶς ἐν τῷ ἀγαϑῷ τὸ 

χαχόν, οὐχ αὐτὸς ὑπὸ τοῦ χαχοῦ νιχώμενος, μᾶλλον μὲν οὖν χαὶ 

πατριχῶς τῆς νηπιότητος χαὶ τῆς ἀφελείας αὐτοὺς οἰχτείρων χαὶ 
Ἁ 9 ἥ- . - ω Ἁ 6 τὸ ἀοίδιμον ἐχεῖνο χριστομιμητως πρὸς τὸν Θεὸν ὑποφψιϑυρέζων 

ὁ συμπαϑέστατος, “Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύ- 
9 ᾿ Ψ᾿ ᾿ “- 49 ; Α ᾿ ΡῸ 

την οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι". Τί γὰρ ἂν ὥφϑη ποτὲ τῆς μα- 
, ς ἢ « , ὉΔ « τ 2 ’ 

χαρίας ἐχείνης ψυχῆς συμπαϑέστερον: τί δὲ μᾶλλον ἴσον ἐχείνης, 

ὅσα ἐμὲ εἰδέναι τὸν ἐχείνου πεπειραμένον ἐν τούτοις μάλιστα, 

ὥστε μὲ χαὶ τοῦτο ϑαρρούντως ἂν ἔχειν εἰπεῖν, ὅτι τὴν συμπά- 

ϑειαν αὐτήν, ἥτις ἐστίν, εἴπερ ἐνδυσαμένην σῶμα χαϑάπερ τινὰ 

Ψυχήν, ἔπειτ᾽ ἐξῆν ἀνθρώποις ἐμφανισϑῆναι χαὶ τοῦτο τὸ πεφρυχὸς 

0)» 
΄-, "Ἃ , ες ν᾿ “ “« »Φ, »» δίδου, μὴ ἂν ὑπερ τὸν ἄνδρα τοῦτον φρονῆσαι, μηδὲ σχεῖν ἐξε- 

λέγξαι ποτὲ καὶ ὁτιοῦν ὑφειχότα τοῦ χαϑ᾿ αὑτὴν πράγματος - Το- 
᾿ - ΎΥ̓ Α ͵ 9 “«« ’ - 

σοῦτον ἣν σοι τὸ πρὸς πάντας ἐν τοῖς τοιούτοις ἀφεστηχός, ἄν- 

ὕρωπε τοῦ Θεοῦ, χαὶ οὕτω ϑεῖόν τι χρῆμα καὶ μοναδιχὸν ὅσον 

εἰς χαϑαρότητα φυχῆς ἐν μέσοις τοῖς ἀνθρώποις χαὶ τούτῳ δὴ 

τῷ πλημμελοῦντι τῆς ὕλης ἐφάνης ! 

22. Οὕτω περιφανῶς διὰ τῶν ἀριστερῶν ὁ ἐχὑρὸς ἡττηϑεὶς 

αὐτίχα προσβάλλει τοῖς δεξιοῖς, ὥσπερ αὐτῷ νόμος, τὸν χαιρὸν 

ἁρπάσας, ὡς ᾧετο, ἵνα χαί τι χρήσιμον δόξειε λέγειν χαὶ σύμ- 

βουλος ἀγαϑὸς νομισϑείη, πονηρότατος ὧν ἐπίβουλος. Τῶν ἔξω 

τοιγαροῦν ἀμελήσας πάντων αὐτὸς ἑαυτῷ τὴν μάχην ἐπιτρέπει 

διὰ τῶν λογισμῶν, “Ἵνα τί λέγων “οὕτω σαυτὸν χαταχόπτεις ἐπ᾽ 
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οὐδενὶ χρησίμῳ καὶ τῇ μὲν συζύγῳ σαρχὶ ϑάνατον οὕτω βίαιον χκαϑ᾽ 

ἐχάστην ἐπάγειν φιλονειχεῖς, χαὶ ταῦτα μηδ᾽ ἡντινοῦν εἰς τοῦτο 
ῷώᾳῳ »ρ 3 , « »Ψ, ᾿ Ὰ ν ΡΥ: ω δεξάμενος ἐντολήν, συγχατασπᾶν δὲ χαὶ τὴν ψυχὴν διὰ τούτων 
 »ν : ᾿ -“ 6 Φη», 3 - ᾿» ς Δ ἊΣ: 

αὐτῶν εἰς τὸν τῆς ὑπεροφίας ἐπιτηδεύεις χρημνόν, ὑπὲρ τὰ ἐσχαμ- 
, δ ὦ . Ἁ 4 Ἁ μ » ’ 4 -:Η μένα πηδᾶν ἀναγχάζων χαὶ τὴν μὲν συνηϑη χαὶ φίλην ἀποδοχι- 

μάζων τῶν πατέρων ὁδόν, ξένην δέ τινα χαὶ ἀτριβῆ τέμνων αὐτὸς 

ἑαυτῷ, ἣν ἕνα που χαὶ δεύτερον μόγις εὑρίσχομεν ὡδευχότας χαὶ 

πρὸς χατάλυμα χαταλελυχότας γρηστόν. ἣ τὰς τῶν Δαιμόνων 

ἀγνοεῖς ἐνέδρας χαὶ ὅπως ἐχεῖνοι προφάσει τῆς ἐπὶ τὰ μείζω 
ἴν, αν Α « ᾿ ’ Ι -«- - σπουδῆς πολλλοὺς τῶν μὴ νηφόντων χατέστρεψαν, τῷ βόϑρῳ τῆς 

ὑπερηφανίας ἐναπορρίψαντες ; ποιχίλος γάρ τίς ἐστιν ὁ τοῦ χοινοῦ 

χαϑ'᾿ ἡμῶν ἐχϑροῦ πόλεμος, χαὶ οὖς οὐχ ἴσχυσε πολλοῖς τοῖς 

μηχανήμασιν ἑλεῖν διὰ τῶν ἀριστερῶν, τούτους αὐτοὺς τοῖς δε- 

Ξιοῖς δελεάσας ὑφ᾽ ἑαυτὸν μετὰ πολλῆς ἔϑετο τῆς ῥᾳστώνης. Εἴ 

τι γοῦν ἐμοὶ πείϑοιο, δεῦρο τῶν ἀνονήτων τουτωνὶ χινδύνων ἀφέ- 

μενος, πρὸς τὸν σὸν ὅτι τάχιστα πορεύου χαϑηγητήν, χαὶ τῆς 

προτέρας αὖϑις ἐχόμενος ὑπαχοῆς, μετὰ παντὸς τοῦ περὶ ταῦτα 

χόσμου χαὶ νόμου τὸν Θεὸν ἀχινδύνως εὑρήσεις, ταῖς πατριχαῖς 

εὐχαῖς στηριζόμενος, χαὶ οὐδὲν ἐμποδὼν ἔσται σοι δήπου τὰ τῆς 

πατρίδος, πάλαι τούτων ἡμεληχότι χαὶ πρὸς Θεὸν χαὶ τὸν παι- 

ὀξυτὴν μόνον ὅλῳ ϑυμῷ βλέποντι", Πατρίδος δ᾽ εἰσηγούμενος 

περιφρόνησιν ὁ πανοῦργος, ὡς πάλαι δῆϑεν γεγενημένην, ἔρωτα 

πατρίδος αὐτῷ τούτῳ λανϑανόντως ὑποσπείρειν ἐμηχανᾶτο ᾿ χαὶ 

προσέτι φιλτάτων ποϑεινὴν ὄψιν χαὶ συνήϑων ὁμιλίαν ἐπέραστον᾽ 

οὕτω μέντοι τομῶς χαὶ ὡς εἰπεῖν ἐν παρόδῳ παρερρίπτει ταῦτα 

χαὶ συνεχάλυπτε, τοῖς λοιποῖς ἀναμιγνὺς λογισμοῖς, ὡς δοχεῖν τὴν 

ἐντεῦϑεν τοῦ ἐπιϑυμητιχοῦ χίνησιν οὐ φυσιχῆς ἔργον εἶναι σχέ- 

σεως, μᾶλλον ἀναζωπυρουμένης τῇ μνήμῃ διὰ τῆς ἐναντίας ὑπο- 

βολῆς, ἀλλ᾽ ἔρωτά τινα πνευματιχόν, πρὸς τὴν φίλην ὑπαχοὴν 

ὠϑοῦντα, χαὶ τὴν πρὸς τὸν σεμνὸν ᾿Αβραὰμ ἐκχεῖνον φιλοστοργίαν 

χαὶ τὴν ὀφειλομένην ἐχείνῳ παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιμέλειαν πολλοῦ τινος 

τιμωμένην τῷ ταῦτα τετιμηχότι Θεῷ. Τούτοις ὁ πονηρὸς ἐπίβου- 

4 ὑπὲρ τὰ ἐσχαμμένα] ΟΟΓΡᾺΒ ΡῬϑγοθπι, 11, σ. 224, 
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λος μᾶλλον ἢ σύμβουλος ἄλλον μὲν ἴσως ἄν τινα παρέσυρε τῶν 

τὰ ῥαδίων χἀχεῖνον ἠγνοηχότων. ὁ δὲ τοῦ χεχρυμμένου δηλη- 

τηρίου αὐτίχα λαβὼν αἴσϑησιν, χαὶ εἰ μέλιτι συνεχέχρατο, τὸ τοῦ 

μεγάλου Δαυὶδ ἐχεῖνο πρὸς τὸν σχολιὸν μετὰ τοῦ προσήχοντος 

αὐτῷ φρονήματος ἀπεχρίνατο: «Τί, φησίν, “ἐμοὶ χαὶ σοί. ρυ- 

παρὲ χύον: τί μοι τὸν πατέρα χαὶ πευδευτὴν οἷονεί τινα Πάτρο- 

χλοὸν προβαλλόμενος πρὸς τοὺς οἰχείους χαὶ τὴν πατρίδα παλεὺ- 

ὁρομῆσαι παρασχευάζεις χαὶ ψεύσασθαι μὲν τὰς θαυμαστὰς ἐχεί- 

νας πρὸς τὸν δεσπότην συνϑύήχας, παραβάτην δ᾽ ἐμαυτὸν ἀναδεῖξαι 

τῶν ϑείων ϑεσμῶν, ἃ πάλαι χἀλῶς χαὶ μετὰ τοῦ προϑύμου παν- 

τὸς χαταλέληχα, ταῦτ οἰχοδομῶν πάλιν ὥσπερ ἐχ μεταμελείας 

τινός. τί δὲ χαὶ τὴν ἐμὴν σωτηρίαν προβαλλόμενος δῇδεν, τὴν 

ὄντως σωτηρίαν ἀφελέτυχι μοῦ σπεύδεις διὰ τῶν δεξιῶν, ὑπερὴ- 

φανίαν μοι προφέρων χαὶ τὸ χαινὸν τῆς πρὸς Θεὸν ὁδοιπορίας 

χαὶ τὴν συνήϑη τῶν πατέρων ὁδὸν καὶ ἅττα τοιάδε; τίς ἄνε" 

πόνων χαὶ αὐτῶν τῶν μεγίστων φημὶ χατώρϑωσέ τι τῶν ἀγα- 

ϑῶν; τίς καϑεύδων χαὶ τρυφῶν ἔστησε τὸ χατὰ σοῦ τρόπαιον, ἢ 

τίνα τῶν τὴν πρὸς Θεὸν φέρουσαν ὁδευόντων ἀπείραστον ἀφῆχας 

αὐτός: Ἐμοὶ μέν, ὡς χαὶ αὐτὸς μαρτυρεῖς, πάλαι χαὶ πατρὶς 

χαὶ οἰχεῖοι χαὶ πᾶν εἴ τ' τοιοῦτον ἐχ πολλοῦ τοῦ περιόντος χατα- 

φρύνηται,. χαὶ λόγος τῶν τοιούτων οὐδείς, ἀποϑανεῖν ἐγνωχότι 
-ὥὦῷῳΗ 

τῷ χόσμῳ χαὶ ζῆσα' τ ἐν Χριστῷ χεχρυμμένην Κωήν, “δι᾿ ὃν 

ἐμοὶ χόσμος ἐσταύρωται". χατὰ Παῦλον φάναι τὸν μέγαν, “᾿ χἀγὼ 

τῷ χόσμῳ", “ἿἾνα δέ τι χαὶ σαφέστερον μάϑοις, ὥστε μὴ πλανᾶ- 

σϑαι χαὶ πρὸς τὸ μέλλον, μάτην περὶ ἐμοῦ τὰ μὴ ὄντα δοξάων, 

πρόσεχε τὸν νοῦν, ἵνα πύϑη ὅρχιά μοι καὶ συνϑῆῇχαι πρὸς τὸν 

Θεόν, εἰ οὕτω χρὴ λέγειν, ὥσπερ ἐξ ἄλλης ἀρχῆς γίνοντα! σύ;- 

μερον, τοῦ μή ποτ᾽ ἄν μὲ τὴν ἐπίγειον ἐχείνην ἰδεῖν πατρί 

μέχρι χαὶ τοῦ τελευταίου τῆς ἐνταῦϑα ζωΐς ὅρου, χἂν αὐτὸς 

πάντα δονήσῃς, χἂν οὐρανῷ γῆ» συνάψῃης, χἂν πᾶσαν μετέλϑης 

ἐπίνοιαν διὰ τῶν δεξιῶν χαὶ ἀριστερῶν. ὥσπερ σοι νόμος. Περὶ 

γοῦν τῆς πατρίδος, ὅπερ ἔφην, χαὶ τῶν οἰχείων αὐτόϑεν χατά- 

45 Βασιλ. 1.17’, 48.--9 ἐποϑδϑεῖξιι Β. 22 χεχο. ζωνν] Κολοσ. γ΄, 8.---.ὃ98 Γαλαά-. ς΄, 11. 
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βαλε: οὐδὲ γὰρ ἔστι σοι μερίς, οὐδὲ χλῇρος, φησίν, ἐν τούτῳ 

τῷ λόγῳ’ ἐγὼ δὲ τὴν ὁδόν μου δραμοῦμαι, πεποιϑὼς ἐπὶ τὸν 

πάντα φέροντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως, ὅτι ἠρετισάμην αὐτήν. 

χαὶ ὅσα ηὐξάμην, ἀποδώσω προφητιχῶς εἰς σωτηρίαν μοῦ τῷ 

Κυρίῳ, οὐ τὴν ἀρχέτυπον τῶν σοφῶν ἀτιμάζων ὁδόν. ὡς αὐτὸς 
} ΦΨ “« ς ἣ ᾿ ᾿ , , ἄρα χαχῶς ὑπείληφας, ἀλλὰ χαὶ παντὶ σϑένει ταύτην μεταδιώ- 

χων χαὶ τῶν ταύτην ἀπλανῶς ὡδευχότων, μὴ πόρρω ὕέειν εὐχό- 

μενος. ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ τὸ πολλὰς εἶναι παρὰ τῇ τῶν οὐρανῶν βασ’- 

λείᾳ μονὰς χαὶ τὴν ὁδὸν τῆς εὐσεβείας εἰς διατρόρους τινάς, τὰς 

αὐτόϑι φερούσας. ἠνάγχασε τέμνεσϑαι, τὸν μὲν ταύτην, τὸν δ᾽ 
μι ᾿ ’ , , μὴ Δ Η λ. μΨ. ἐχείνην ἀνάγχη μετιέναι πάντως, τὸν δὲ τὰς πλείους, τὸν δὲ 

τὰς πάσας, εἴπερ οἷόν τε, ὅπως ἂν ἔχοι προϑυμίας χαὶ σπου- 

ἣῆ)ς ἔχαστος οἶμαι, “διὰ δόξης χαὶ ἀτιμίας", χατὰ Παῦλον φάναι 

τὸν μέγαν, “ διὰ δυσφημίας χαὶ εὐφημίας, ὡς πλάνοι χαὶ ἀλη- τον βεγᾶν;». "Ὁ φημίας φημ ας, ὡς " 
ὙΠ πο σ. εἴς, χατὰ σκοπὸν διώχοντες ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω χλήσεως ἢ, 

οὐχ ἀνθρώπους πείϑοντες. ἀλλὰ τὸν Θεόν (οἱ μὲν γὰρ εἰς ὄψιν. 

χατὰ τὸ εἰρημένον, αὐτὸς δὲ εἰς χαρδίαν ὁρᾷ). ὅστις ἐλέγξει τὰ 
᾿ - Ἁ , Ἁ Α - -« 3 χρυπτὰ τοῦ σχότους χαὶ ἀποχαλύψει τὰς βουλὰς τῶν χαρδιῶν ἐν 

ρ ’ μὴ - ἀν νος , ἀ 2 λύ ' Ξ ὶ ὃς ᾿ ᾿ Υ͂ ΡΥ ὅς ἁ “Ἄ" ἡμέρᾳ ἐπισχοπῆς καὶ ἀποχαλύψεως χαὶ διχαιοχρισίας, ὅτε ἀποδώ- 
’ Ἁ “« 9 “ φ᾿ 4 ΄- Ημ σει ἑχάστῳ χατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ: ὃς χἀνταῦϑα συντρίψει σε τά- 

χιον ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν χα! χαταβαλεῖ, πᾶν σχῶλον ἐκ μέσου 

τιϑεὶς καὶ χατευϑύνων ἡμῖν τὰ πρὸς αὐτὸν διαβήματα ὁ χαὶ δοὺς 

ἡμῖν δηλαδὴ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων χαὶ σχορπίων 

χαὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ὑπὸ σὲ πονηρὰν δύναμιν». Ταῦτα πρὸς τὸν 
ς Ἁ ᾿ Ρ ᾿ “Ὁ 4 Ἁ 9 ᾿ χουπτὸν πολέμιον ὑπειπὼν χαὶ οἷονεί τις ἄριστος ἀϑλητὴς ἀφ 

ὕψους καταβαλὼν τὸν ἀντίπαλον, εἶτα χαὶ τὸ τῆς νίχης ὥσπερ 
. --ν ᾿ ἱμ Ἁ “«“ “᾿ Ἁ δ μ Ἔν , 

ἐπιδειχνύμενος σύμβολον, ἢ χαὶ τοῖς ἔργοις τὰ ῥηϑέντα πιστοῦ- 

1 Πραξ. η΄, 21, --- 8 πᾶντα - δυνάμεως] 'Εβρ. α΄, 8 || ηρετησάμην Β ]} ὅτι ἠρε- 

τισαμὴν αὐτὴν) Ψὰαλμ. ρλα΄, 14. --- 4 προφητιχῶς) Ἰωνᾶ β΄, 10. -- 8.9 ἼἸωαν. ιδ΄, 

2.--18|14 Κορινϑ. 2. ς΄, 8.--16 Φιλιπ. γ΄, 14.--18 τὰ χρυπτὰ - χαρδιῶν] Κοριν. 1, 

ὃ΄, ὅ. --- 1909 ἐν ἡμέρᾳ ἐπισχοπῆς)] Πέτρου 1, β΄, 12 || ἀποκαλύψεως καὶ διχαιοχρισίας 

χέ] 'Ῥωμ. β΄, ὅ. -- 20)21 συντρίψει σε τ. ὑπὸ τοὺς πόδας] Ρωμ. ις΄, 20. --22 χατευ- 

ϑόνων - διαβήματα] ΨῬαλμ. λς΄, 28, ριη, 188. Παρο!». χ΄, 24. --- 2334 Λουχὰ ι΄, 19.-- 

2 ἐπειπὼν Β. 
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Ξεέε ὦ 5.9.ε:Ξ3 

μενος, “ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστὸν" ὅλῳ ποδὶ τρέχων ὑπεφιϑύριζε, 

χαὶ “τίς ημᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; ὕλῖψις χαὶ 

στενοχωρία, ἢ λιμός, ἢ διωγμός, ἣ μάχαιρα"; μᾶλλον μὲν οὖν 

χαὶ “᾿ πέπεισμαι", χατὰ τὸν ἀπόστολον, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ χυρίῳ 

μ0.)., ὡς “οὐχ Αγγελοι, οὐχ ᾿Αρχάγγελοι, οὐ ϑρόνοι, οὐχ ἐξουσία!:, 

οὐχ ἐνεστῶτα, οὐ μέλλοντα, οὐχ ὕψος, οὐ βάϑος, οὔτε τις ἑτέρα 

χτίσις δυνήσεταί με χωρίσαι τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, τῆς ἐν Σρι- 

στῷ Ἰησοῦ τῷ χυρίῳ μου". Ταῦτα λέγων χαὶ πάσχων ὁ γευνά- 

ὃας ὅλῳ θυμῷ χαὶ ὥσπερ ἐξεστηχότα τινὰ χαὶ τῷ πυρὶ τῆς πρὸς 

Χριστὸν ἀγάπης μετεσχευασμένον ὅλον ἑαυτὸν τοῖς πονηροῖς ὃὅε: - 

χγὺς Δαίμοσι, φοβερώτερος ἔτι πολλῷ χαὶ ἀπρόσιτος αὐτοῖς ἦν" 

εν χαὶ τὰς διὰ τῶν λογισμῶν ἐνέδρας ἐχεῖνοι χαϑάπαξ ἀπε΄- 

παντο, πρὸς ἄνδρα μάλα τέλειον ἐγνωχότες ἔχειν, παίδων μορμο- 

λυχείοις οὔμενουν πεφυχότα σαλεύεσϑαι. ἾΑρ᾽ οὖν οὕτω τὰ χατὰ 

τὸν μέγαν ἤδη πολλάχις πείρᾳ μαϑόντες χαὶ τοῦ πρὸς αὐτὸν πο- 

λέμου τὸ παράπαν ἀπέσχοντο. χα' πῶς ἂν ὅ γε χαχὸς ἄλλο τ' 

χαὶ οὐχ αὐτὸ τοῦτο μόνον ἂν εἴη χαχός. ὅϑεν χαὶ πρὸς τὰ πρό- 

τερὰ πάλιν ὥσπερ ἔχ τινος μεταμελείας ἐπάνεισι, χύχλον τινὰ 

τρέχων ἀδιεξίτητον χαὶ τοῦ μὲν χαχουργεῖν οὐδόλως παυόμενος, 

τοῦ δὲ γέλωτα ὄφλειν ἀνηνύτοις ἐπιχειρῶν, οὐδένα λόγον ποιούμενος. 

98, Τὰ δὲ τοῦ πειρασμοῦ οἷα; ᾿Αλλόμενος ἀνὰ τὴν νῆσον ὁ 

μέγας μετὰ τῆς φίλης οὑτωσὶ σιωπῆς καὶ τῆς μετριότητος, συνα- 

Ἰωγῇ τιν! προσβάλλει τῶν Ἰταλῶν, Ἰταλῶν οὐ τὸ γένος μόνον 

χαὶ τὴν φωνήν, ἀλλὰ χαὶ τὴν περὶ Θεοῦ δόξαν αὐτὴν ἄντιχρυς 

φροντιστηρίου σχῆμα προβαλλομένων χαὶ μετιόντων δῆϑεν τὰ μο- 

ναχῶν. Εἴΐσεισι τοιγαροῦν τὸ τῶν ὑποχριτῶν ἐχεῖνο συνέδριον ὁ 
3 τῆς διαχρίσεως λύχνος, τίνα τὴν ἀγωγὴν χαὶ τὴν ἄσχησιν οἱ! 

"ΡΝ Α ὩΣ 3 ἣ ΞΞΕῚ, ὑζαι λί το ω- ο-ω αν 4 , 

προσεδρεύοντες αὐτόϑι μετίασιν ἐξ ὀλίγων τινῶν ἰδεῖν ἐφιέμενος, 

ὡς αὐτὸς ἐχεῖνος ἔλεγεν ὕστερον. ᾿Επεὶ γοῦν ἐστιωμένους αὐτοὺς 
“ Ύ εὕροι -- ἦν γὰρ ὃ τοῦ ἀρίστου χαιρός ---, ὑπεισέρχεται τὸν οἶχον 

3 ’ ΑἿΝ πος τε ἘΝΣ ’ “᾿ Ν Ξ 3 Χχὰλ ᾿ 

ἠρέμα, τὸν τὴν τράπεζαν ἔχοντα, χαὶ χύχλῳ ταύτην περιελϑὼν 

1 Κορινθ. 1. δ΄, 10. -- 2|8 Ῥωμ. η΄, 8ὅ. --- 4|8 'Ῥωμ. η΄, 88, 39. - ὅ οὐ 

ϑρόνοι, οὐχ ἐξουσίαι] Ιζολσ. α΄, 16. --- 21 ἁλωμενος Β. --- 26 εἔσεισοι Β. 



ἘΞ 29 ΞΞ- 

μετά γε τῆς αὐτῷ προσηχούσης εὐλαβείας τε χαὶ τοῦ σχήματος, 

πρὸς ὑποστροφὴν αὖϑις ἔβλεψεν: ἀλλ᾽ οἱ τὰ μοναχῶν ἐκεῖνο! 

χαϑάπερ ἐν σχηνῇ χαὶ ὁράματ' παίζοντες, βίᾳ παρ᾽ ἑαυτοῖς χα- 

τασχόντες, τραπέζης μὲν χαὶ ἁλῶν οὔμενουν οὐὸὲ βραχὺ γοῦν τῷ 

ἐνδεεῖ χαὶ ξένῳ χεχοινωνήχασιν, οὐδ᾽ αὐτῷ γοῦν τούτῳ πρὸς φι- 

λανϑρωπίαν ὑποχυσϑέντες τῷ τραπέζης αὐτοὶ χατ᾽ ἐκείνην ἀπο- 

λαύειν τὴν ὥραν’ ὃ δὴ χαὶ τοὺς ἄγαν ἀπηνεῖς τε χαὶ ϑηριώδεις 

φυσιχῶς πως μεταβάλλειν οἷὸε πρὸς ἔλεον, τῆς τὸ ϑυμιχὸν ὑπο- 

χινούσης ἀλλοιουμένης δυνάμεως, διὰ τῆς προσγινομένης ἐχ τῆς 

τροφρῇς ἀναπληρώσεως τοῦ ἐνδέοντος, ἀλλ᾽ οὐδὲ σχέπης χαὶ ῥα- 

χίων τινῶν τῷ διὰ Χριστὸν ἀλήτῃ καὶ γυμνητεύοντι᾽ πρόφασιν δὲ 

μᾶλλον τὴν ἄχραν ἐχείνου σιωπὴν χαὶ τὸ χαϑάπαξ ἀνομίλητον 

εὑρηχότες, ὡς ᾧοντο, χαὶ χλοπὴν καὶ περιεργίαν οἱ πονηροὶ τοῦ 

ἁπλουστάτου χαταψευσάμενοι, τοσαύταις αὐτὸν χαταχόπτουσι ταῖς 

πληγαῖς χαὶ οὕτω χαϑ᾿ ὑπερβολὴν ἀπανϑρώποις, ὡς ὑπερβαλέ- 

σῦα! μὲν χατ᾽ αὐτὸ τοῦτο τὴν τοῦ προλαβόντος μανίαν ὀμόφρο- 

νος αὐτοῖς Ἰταλοῦ, διασπαράξαι ὃξὲ τὰ μέλη χαὶ τὰς σάρχας, ἐπ᾽ 

ἐδάφους χειμένου τοῦ ἀϑλητοῦ͵, χαταβάψαι δὲ τοῦτο καὶ ταὶς ἐχεῖ- 

ὃεν προϊούσαις τῶν αἱμάτων ῥοαῖς" οὐ γὰρ ἕν' γέ τινι χαὶ δευτέρῳ 

τὰς χατ᾽ ἐχείνο" πληγὰς ἐπιτετραφότες ἔπειτ᾽ ἀπέστηπαν, ἀλλ᾽ εἰ μὴ 

πάντες ἐξ ὑπαλλαγῆς ἐχεῖνον μετέλθοιεν οὔμενουν ὅλως ἀπέστησαν" 

ἐπεὶ δὲ χαὶ πάλαι χατεσχληχὸς χαὶ λεπτὰ πνέον ὑπὸ τῆς ἄγαν ἄσι- 

τίας ἤδη χαὶ νεχρὸν ἐδόχει τὸ τῆς ἀδαμαντίνης ψυχῆς σῶμα, καϑά- 

περ τ' τῶν ἀκαϑάρτων ὕνησιμαίων οἱ ὄντως αἱμοχαρεῖς χαὶ ἀχάϑαρ- 

τοι χύνες ἔξω ϑυρῶν ἀνηλεῶς χατὰ γῆς ῥίπτουσιν. ΓΕχειτο μὲν οὖν 

οὺς ὃ ἀγωνιστής, πνέων τὰ λοίϑια, τὸ μὴ ἐ 

ρὸς τῷ χαταρρέοντι χρουνῷ τῶν ἐχ τῶν πληγῶν 

οὕτω γυμνὸς ἐπ᾽ ἐδ 

παντάπασιν εἶνα' νεχ 

αἰμάτων πιστούμενος: ὃ δὲ τὴν ἐπισχοπὴν αὐτοῦ ποιησόμενος χαὶ 

τὴν μὲν γύμνωσιν σχεπάσων, ϑεραπεύσων ὃὲ χαὶ τὰς πληγὰς ὁπω- 
"Ἢ Ὗ 9 Ὁ Ἅ "Ὁ ὡ Ε 4 “-- ΡΞ ζ)εὶ ᾿ ! σοῦν, ἢν οὐδαμοῦ. Ὦ τῶν χαινῶν καὶ παραδόξων πραγμάτων ! 

ὦ τῆς γενναίας καὶ πο κῶν, ἐχείνης Ψυχῆς, ἥτις χαϑ᾽ 

ἡμέραν ὑπεραϑλοῦσα πολυτρόπως τῆς ἀγάπης Χριστοῦ πρὸς τοὺς 

22. χατεσχληχώξ Β. 
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παυτοῦδαποὺς τούτους θανάτους ἀνδρειότατα παρετάττετο ! Καὶ 

μηδεὶς ἐριστιχῶς πως ἐπιλαμβανέσϑω τοῦ λόγου" τί γὰρ λέγων 

ἐχρῆῖ᾽) πρὸς τοσούτους αὐτομολεῖν χινδύνους, χαὶ τοῦ χάριν ἄσπα- 

στὸς ὁ ϑάνατος ἦν ἐχείνῳ, μηδενὸς ὄντος τοῦ ταῦτ᾽ ἀπαιτοῦντος 

πρὸς βίαν, ἣ χαὶ πρὸς ἄρνησιν συνωϑοῦντος τῆς πίστεως; ὑπὲρ 

Ἰὰρ τούτων, φησίν, ἴσμεν ἀποστόλους τε χαὶ μάρτυρας ἄριστα 

διηγωνισμένους χαὶ μέχρις αἵματος ἀνδριχῶς πρὸς τὴν ἅμαρ- 

τίαν τὸ ϑυμούμενον τῆς ψυχῆς ἀντιστήσαντας, χαντεῦϑεν μιμη- 

τὰς ἑχυτοὺς χαϑόσον οἷόν τε τοῦ δεσποτιχοῦ σταυροῦ χαὶ τοῦ 

θανάτου χαλῶς ἀναδείξαντας. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐχεῖνο τοὺς περὶ 

τούτων ἀμιφιβάλλοντας ἄξιον εἰδέναι νομίζω, ὃ χαὶ φϑάσας ἤδη 

πολλάχις ὁ λόγος ἔδειξεν, ὡς ἐξεστηχώς τις ἐχεῖνος ὧν ἑαυτοῦ 

χαὶ ὅλος ἠλλοιωμένος τῷ ὑπερφυεῖ πρὸς Χριστὸν ἔρωτ', χαὶ ζῆν 

οὐχέτι νομίζων αὐτὸς ἑαυτῷ, ἀλλὰ τῷ αὐτὸν ἀγαπήσαντι, Παῦλος 

φησὶν ὁ μέγας, καὶ ἑαυτὸν ὑπὲρ αὐτοῦ παραδόντι" μαρτυριχοῦ τε 

χαὶ ἀποστολιχοῦ ζήλου πνέων χαὶ μηδὲν τὸ χαϑάπαξ ἐλλείπων τοῦ 

περὶ ταῦτα νόμο) χαὶ τῆς σπουδῆς, ἐδίψα μὲν χαὶ τὴν αὐτὸς 

ἑαυτοῦ δι᾽ αἵματος χαὶ μαρτυρίου τῷ δεδωχότι προέσϑαι ψυχήν, 

χαϑάπερ αὐτὸς ἐχεῖνος ἐν ἀπορρήτοις ἐμοὶ δεδήλωχεν ὕστερον" 

τὸν γὰρ πρὸς τοὺς μάρτυρας ϑαυμαστὸν αὐτοῦ πόϑον ὑπερφυῶς 

οι ϑαυμάζοντι, τὴν δεξιὰν ἐχεῖνος ὑποχοιλάνας, “Πίστευσόν μοι, 

βέλτιστε", μετά τινος ἡδονῆς ἔλεγεν ἀπορρήτου, “ὡς, εἰ χαὶ το- 

σοῦτον ἔστι μοι τὸ τὴν Ψυχὴν πρὸς τὸ σῶμα συνδέον αἷμα, πό- 

ὕος μέ τις ἄρρητος ἔχει μαρτυριχῶς ἂν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης καὶ 

τοῦτο τοῦ χοινοῦ δεσπότου χενῶσαι' ὅϑεν χαὶ πρὸς αὐτὸ τοῦτο 

μόνον, ἅτε χαὶ μόνον ὑπολειφϑέν, ἐχ πολλοῦ τὴν ἔφεσιν ἔχων, 

οὕτω, χαϑάπερ ὁρᾶς με, μανιχόν τινα τρέφω τὸν πρὸς τοὺς αὖ- 

τοῦ μάρτυρας ἔρωτα "͵ Οὕτω μὲν οὖν ἐδίψα χαὶ πρότερον, ὅπερ 

ἔφην, ὁ μέγας τοῦ μαρτυριχοῦ τε χαὶ δεσποτιχοῦ ποτηρίου, χαὶ 

ὅλος πρὸς αὐτὸ βλέπων ἦν, τὸ διὰ Χριστόν φημι πρὸς Χριστὸν 

ἀναλῦσαι χαὶ σὺν αὐτῷ διὰ παντὸς εἶναι: ἐπεὶ δὲ τοῦτο μὴ χατὰ 

σχοπὸν ὁ χαιρὸς ἐδίδου, τοῦ σχοποῦ τέως ἐχεῖνος, ὅσον τὸ χατ᾽ αὐτόν, 

12 ἐξεστηχύς Β. -- 18 ζεῖν Β. --- 1418 Γαλατ. β΄, 20. 



ϑον 9 96... 

οὐχ ἀφίστατο, οὐ τὸ βιαίως ἀποϑανεῖν ἀσυλλογίστως, ὡς ἂν εἰχά- 

σαι τις, αἱρούμενος, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ πρὸς τὸν χαϑημερινὸν 
“ ἀγωνιζόμενος τύραννον, πάσαις ἐπινοίαις ἀφανῶς τε χαὶ φανερῶς 

,: .] πεμβαίνοντα, “πρὸς τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰς ἐξουσίας, πρὸς τὰ πνευ- ()» 

, ; ματιχὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ", ἃ δὴ χαὶ τὸν χάχιστον 

ζῆλον καὃ᾽ ὑπερβολὴν τοῖς ἀοράτοις ἐχϑροῖς τούτοις ἀνῆπτε καὶ 

πρὸς τὸν ἐχείνου φόνον ὀξύτατα καϑ᾽ ἑχάστην ἠρέϑιζε χαὶ χοινω- 

νὴν αὐτὸν ἐδείχνυ τῶν τοῦ δεσπότου παϑῶν ἀχριβέστατον. Κἀ- 

χεῖνό γε μὴν τοῖς εἰρημένοις ἀναγχαῖον προσϑεῖναι, τοῦ μὴ συμ- 

ποδίζεσθαί τινας τῷ φαινομένῳ προσέχοντας ἁπλῶς τοῦ ἀνδρὸς 

χαὶ τούτῳ μόνῳ χαϑάπερ ἀρχετύπῳ τινὶ πολ'τείας ἀρίστης χρω- 

μένοις τῆς ἐν βάϑει σοφίας ἐχείνου χαὶ ἀρετῆς πολλῷ τῷ μέσῳ 

χαϑ᾽ ὑπερβολὴν ἀποδεῖν. 

24, Ἐϊρηται μὲν οὖν Ἡμῖν χἀν τοῖς φϑαάσασιν, ὡς οὐχ ἁπλῶς 

οὐδ᾽ ἀπροπαρασχευάστως οὑτωσὶ τὸ ὁρᾶμα τουτὶ χαὶ τὴν τῆς μω- 

ρίας ὑπόχρισιν ὁ μέγας ὑπεισελϑεῖν ἔγνω, ἀλλὰ πᾶν μέλος χαὶ 

πᾶσαν αἴσϑησιν χαλῶς παιδαγωγήσας τὸ πρότερον, ὡς μηδαμῶς 

ἐπανίστασϑα! τὸ χεῖρον τῷ χρείττον:, μετὰ τῆς προσηχούσης ἀσφα- 

λείας οὕτω πρὸς τὸν ἐμπαιγμὸν τουτονὶ τοῦ σοφιστοῦ τῆς χαχίας 

ἐξέδραμε, πρόφασιν μὲν ἔχων τὴν πρώτην τε χαὶ μεγίστην, χαϑάπε 

ὁ λόγος ἤδη πολλάχις ἐδήλωσε, τὸ τῆς πρὸς Χριστὸν ἀγάπης και- 

νόν τε χαὶ ἄρρητον χαὶ τὸ διψᾶν χαϑ’ ὑπερβολὴν τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ 

γλυχὺν ϑάνατον. ᾿Εβούλετο μέντο! χἀχεῖνο, χαϑάπερ αὐτὸς ἐχεῖνος 
Ἅ ὁ ἢ μὲ 

ἡμᾶς ἐδίδασκεν ὕστερον, τὸ διὰ πάσης πολιτειῶν ἂν ἰδέας ἐλϑεῖν χαὶ 

μηδέν τι τῶν ὅλων παραλιπεῖν, ὅσον τὸ χατ᾽ αὐτόν, ἀνάσχητόν 

τε χαὶ ἀβασάνιστον: ὃ δὴ χαὶ χατὰ σχοπὸν ἐχείνῳ μετὰ παντὸς 

τοῦ γιγνομένου διήνυσται, ὡς χαὶ τὰ ἑξῆς τοῦ λόγου δηλώσε! μοι. 

Τὴν δέ γε σιωπὴν τῶν ἄλλων ἐν τούτοις προυτίϑει μάλιστα͵ 

αηδέν τι λέγων ὅλως εἶναι τὴν ὑπόχρισιν ταυτηνὶ τῆς μωρίας, 

χἂν πᾶσάν τις τὴν ἀρετὴν εἰς ἄχρον μετέλθη, δίχα τῆς ἐξ αὐτῆς 

ἀσφαλείας, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο παίγνιον ἂν εἴη χαὶ μωρία σαφής. 

εἰς ἐμπαιγμὸν ἔστιν ὅτε τελευτῶσα τοῦ ταύτῃ γρωμένου, χατὰ 

4.85 ᾽Ἔφεσ. ς΄, 12, --- 16 ὑπησελϑεῖν Β. --- 18 χρέττωνι Β. -- 29 ταυτινὶ Β. 
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τοὺς χαλῶς ταῦτ᾽ εἰπόντας πάλαι πατέρας: “νήψεως γάρ". φα- 

σὶν ἐχεῖνοι. “πολλῆς χρεία τοῖς ταύτην ἐσπουδαχόσι τὴν ὁδὸν 

μετιέναι, μήπως ἐμπαίζειν τοῖς ἐχϑροῖς Ἐπ Ρ  Βανξες δῆθεν, εἰς 

ἐμπαιγμὸ νέἔπειτα χαὶ χλεύην ἑαυτῶν χαταλήξωσι ᾿" “νήφειν δ᾽ ἀχρ'- 

βῶς", ὁ σοφὸς ἔλεγεν αὖϑις, “οὐχ ἄν ποτε προσγένοιτο σιωπῆς 
ριῳῳρ 

“-- Ὁ Α ᾿. ᾽ Ὶ “ Η Ὶ ω [4 ἴδω; δίχα τῷ μετιόντι ταυτηνὶ τὴν ὁδόν, ᾿Εμοὶ γοῦν, εἴ τί που", Φγ 

σίν, “ἐξεγένετο τῶν χαλῶν ἐν ἐχείνῃ τῇ μαχρᾷ περ'όδῳ χατωρ- 

ϑωχένα!, βραβεύοντος δηλαδὴ τοῦ «Θεοῦ, τῆς χαλλίστης σιωπῆς 

ἣν ἔργον: ὅϑεν οὐδ᾽ ἀπέστην αὐτῆς τὸ παράπαν εἰχοστὸν οἵμα! 

ποὺ χρόνον χαὶ πρός, ἕως οὗ πρὸς τὸν φίλτατον αὖϑις ἐπανὴλ. 

ον ἌΛϑω, τὴν πατρίδα τῶν μοναχῶν’ οὗτος γὰρ τὸν τῆς γλώτ- 
-Οἦζ Α ΨΜ Ἁ δ Ἁ Ἁ Ἧ ’ 

τῆς δεσμὸν ἔλυσε, χατὰ τὰ πρὸς Θεὸν ὑπεσχημένὰ μοι πάλα', 

τῶν μαχρῶν περιόδων τε χαὶ πόνων ἡμᾶς ἀναπαύσας". Καὶ ταῦτα 

μὲν ἢ χαλὴ πρὸς ἡμᾶς ἔλεγε γλῶττα, τὰ προσχόμματα τῆς πρὸς 
’ 4 . “- Α Ἁ ὃς, Α , δῷ 

Θεὸν φερούσης ἐχ μέσο" τιϑεῖσα χαὶ τὴν διὰ πάσης ἀγωγῆς 

λείαν χαὶ βασιλικήν. ὥσπερ ἔϑος. ὑποδειχνύουσα᾽ διόπερ χαὶ ἡμεῖς 

ἐπεξελθεῖν ἔγνωμέν πως τῷ μέρε! τῷδε τοῦ λόγου, οὐχ ἵνα τῆς 

τοῦ ἀνδρὸς ὑπεραπολογησώμεϊδα δόξης ---πῶς γὰρ τοῦ δοξασϑέντος 

ὑπερφυῶς ἄνωϑεν, ὡς αὐτίχα μάλα φανεῖται, χαὶ διὰ τοῦτο τῆς 

παρὰ τῶν ἀνθρώπων μηδαμῶς δεομένου. χᾷν εἰς ταὐτὸ πᾶσα 
ο χϑγώσς:. λ Ξϑτ σδ δὰ δ νοΐ πε Σ : ἐεξ εδς συνέλϑῃ -.----, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ τοῦτ᾽ αὐτὸ νόμον Ὡγούμενο! τινες πολ! 

τείας. ὡς ἔφην, ἀρίστης τὸ φαινόμενον τῆς προσποιήτου ταύτης 

μωρίας περὶ τὰ χαίρια συμποδίζοιντο, τὴν χεχρυμμένην τοῦ ἀνὸρὸς 
4 “- 4 ἰ Ἁ " 3 ΚΝ ν ἀγνοοῦντες σοφίαν. ᾿Αλλ’ ἐπανιτέον μοι πρὸς τὸν αὐτὸν πάλ'». 

οὗ, Ἔχειτο μὲν ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνϑρωπος τραυματίας, ὅπερ ἔφην, 

χαὶ χατάρρυτος ὅλος τοῖς αἵμασ!. παρὰ τοποῦτον, ὡς εἰπεῖν, ἀνώ- 
μὴ 5.»ϑ ["᾿(᾿ » » 4 4“ ́ Ἂ α« “-ΦΖ ἢ . ᾿ " δυνος, παρ᾽ ὅσον χαὶ τὴν αἴσϑησιν ἤδη τῆς ὀδύνης ἀφήρητο" χα' 

νεχρὸς ἣν δίχα τοῦ βραχύ τ' χαὶ ἀσϑενέστατον ἀναπνεῖν, τῆς οἱα- 

σοῦν ἐπιχουρίας χαὶ ἐπισχέψεως ἔρημος. Ὁ δὲ Θεὸς ἄνωϑεν οὐχ 
3 ᾿ ἰωμέ .} “Ὁ 3 λῚ . ΄« 31 ἠμέλει τοῦ ἀθλητοῦ, ἀλλὰ χαὶ σιωπῶντος ἀχούξι χαὶ “πάρειμι 

λέγε! πρὸ τοῦ ἐχεῖνον λαλῆσαι, τοσοῦτο μεγαλοπρεπῶς μέντοι χαὶ 

7 χατορϑωχέναι Β. -- 16 βασιλειχὴν Β, --ο 80 σιωπῶντος ἀκούει] Μακ. 4, 

18 |} πάρειμ.}] Ἢ σαΐου νη΄, 9. 



ΞΞ9 9.97.5: 

ἡεοπρεπῶς, ὡς μᾶλλον μὲν τῆς ταχυτῆτος τὸ ἐπίδοξον εἶναι ϑα"- 

μᾶζειν, μᾶλλον δὲ τοῦ ἐπιδόξου τὴν ταχυτῆτα, ἢ καὶ δι᾽ ἀλλή- 

λων ἀμφότερα. Καὶ ὁ τρόπος οἷος- Φῶς ῥυὲν οὐρανόϑεν ἀϑρόον--- 

“ὦ τῆς ἀρρήτου καὶ ξένης λαμπρότητος ᾿ φησι “ χαὶ τῆς γλυχύτητος 

τοῦ φωτὸς ἐχείνου ᾿ --πρῶτα μὲν τὸν γεμόνα νοῦν ἀρρήτως χα- 

ταφωτίζει τε χαὶ γλυχαίνει, ἔπειτα χαὶ τοῦ σώματος πᾶσαν αἴσϑη- 

σιν καὶ πᾶν μέλος ὑγιῶσαν χαϑάπαξ, ὡς μηὸδξ πληγῆς ἴχνος ὡς 

εἰπεῖν ἐναφεῖναι, δύναμίν τε πολλῷ τῆς προτέρας ἰσχυροτέραν χαὶ 

οἷον ἀχμάζουσαν ἐμβαλόν. ὡς ἐχ νεχρῶν ἀνίστησι ζῶντα, τοσοῦτο 

χαινότερόν τε χαὶ ἰσχυρότερον, ὅσῳ χαὶ τῆς μελλούσης χληρονο- 

σίας χαὶ γάριτος ἤδη τοὺς ἀρραβῶνας ἤρξατο δέχεσϑαι διὰ τῆς 

ὑπερφυοῦς αἴγλης ἐχείνης. “Οϑεν χαὶ λήγει μὲν αὐτῷ τὰ τῶν 

πειρασμῶν ἤδη, τὰ δὲ τῆς ἀνθρωπίνης ἐχείνης ζάλης, μᾶλλον 

δὲ τὰ τῆς δαιμονιχῆς ἐπηρείας, τῆς ὑποχινούσης ἐχείνην, εἰς γα- 

λήνην ἀχριβῇ μεταβάλλει χαὶ πάντα πρὸς τὸ χρηστότερον ἀμείβε: 

Θεὸς “ὁ πάντα ποιῶν καὶ μετασχευάζων ᾿ μόνῳ τῷ βούλεσϑαι, χκα- 

ϑάπερ ἀρχήν τινα τῶν ἐφεξῆς ταύτην προϑείς" ἡγεῖσθαι μὲν γὰρ 

τῶν χαρισμάτων τοὺς πόνους φασὶν οἱ περὶ ταῦτα σοφοί. ἕπεσϑαι 

ὸὲ χαὶ τοῖς πειρασμοῖς τὰς τοῦ πνεύματος παραχλύήσεις, ἵνα χατ᾽ 

-ἐχείνους αὐτοὺς εἴποιμεν. ὃ δὴ χἀπὶ τῷδε τῷ ἀϑλητῇ χάλλιστα χαὶ 

μετὰ τῆς γιγνομένης ἀχολουϑίας συνέβη: ἔξεισι μὲν γὰρ αὐτὸς 

μετὰ τῆς ἴσης προϑυμίας, τοῦ συνήϑους δρόμου χαὶ αὖϑις ἐχό- 

μένος, τὸ δὲ πλῆϑος τοῦ πονηροῦ πάντως ὑπογωρήσαντος, με- 

ταβαλόντες ὁμοῦ πάντες ἀϑρόως οὐχέτι μὲν ὑβριστιχῶς, οὐδ᾽ 

ἀναισχύντως, χαϑάπερ τὸ πρότερον, μετὰ τῆς προσηχούσης δὲ 

μᾶλλον αἰδοῦς καὶ τῆς εὐλαβείας τούτῳ προσήεσαν, ὥσπερ ἄρτι 

τότε τῶν ὀρϑαλμῶν αὐτοῖς ἐχ τῆς προτέρας ἀνοιγέντων τυφλώ- 

σεως. Πρόσεισι τοίνυν αὐτῷ τις τῶν εὐλαβείας καὶ χρηστότητος 

μεταποιουμένων, ἱχετεύων μεῦ᾿ ὅσης ἂν εἴποι τις τῆς περιπαϑείας 

καὶ τῶν δαχρύων παύσασϑαί τε μιχρὸν τῆς μαχρᾶς ἐχείνης περιόδου 

χαὶ πλάνης, ἐπιβαλεῖν δὲ χαὶ τὴν παρατυχοῦσαν τῷ σαρχίῳ σχέπην 

12 λήγη Β. --- 16 ᾿Αμὼς ε', 8. --- 21] ἀκ ολυυδείες Β. -- 28 τῶν πονηρῶν 

πάντος Β. 
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πρός γε τοὺς ὑπερβάλλοντας πόνους χαὶ τὴν χρονίαν χάχωσιν ἤδη τὸ 

παράπαν ἀπαγορεύσαντι᾽ χαὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἐπὶ τὸν ἴδιον 

οἶχον, χαϑάπερ Ἢ Σωμανῖτις πάλαι τὸν ᾿Ελισσαῖον, ἐχάλε:, “Ἔστι 

μοι" λέγων, “ἄνϑρωπε τοῦ Θεοῦ, χαὶ παράδεισος εὐθαλής τε 

χαὶ χατάηρυτος ὕδασιν, ἱχανὸς μεταδιδόναι πάσης Ὥσυχίας τῷ 
.» νος Α « ὃ-Ὃ ᾿ ᾿ ΟΨΝ -“ ᾿ «., 7 

χργζοντι, χαὶ χαταγωγὴ τοιῷδε χατάλληλος ἀσχητῇ. Μὴ τοίνυν 

ἀπαξιώσῃς σοὺ τὸν ἱκέτην. μή, πρὸς τῶν ὑπὲρ ἀρετῆς ὑπερφυῶν 

τουτωνὶ πόνων, πρὸς αὐτῆς τῆς ὑψηλοτάτης ἀγάπης, δι᾿ ἣν. ὡς 

ὁρῶμεν, ὅλος ἐχστὰς τοῦ χόσμου, μετὰ πολλοῦ τοῦ περιόντος 

Χριστῷ τῷ ἀγαπήσαντ' σε συνέστης ". Ταῦτα χαὶ τὰ τούτοις πα- 
ἤ ’ , Ὁ ΄-ς ᾿ ᾽ δ ’ 2 

ραπλήσια λέγων χαὶ τοῖς δάχρυσι προστιϑείς, πείϑει τὸν μέγαν ταῦ- 
μ 9 Ὁ» ᾿ ’ -“ μι ᾿ .9ϑσ «“« 

τὴν παρ᾽ αὐτοῦ δέξασθαι τὴν ξενίαν, μᾶλλον δὲ ταύτην αὐτῷ χα- 

ταϑέσϑαι τὴν χάριν χαὶ τὴν τιμὴν ἐχεῖνον, ἧς οὐδὲν τῶν ἐν ἀν- 

ϑρώποις χερδαλεώτερόν τε χαὶ τιμιώτερον τοῖς γε νοῦν ἔχουσιν. 
» “ » , ὡ σε ἘΑ͂Ν “ ἃ μ“ 

Εἴσεισι τοίνυν ὁ μέγας τὴν φιλόξενον ἐχείνην χαταγωγήν, περιβα- 

λόμενος ἅμα χαὶ ῥάκος τρίχινον, εὐτελές τε χαὶ πενιχρότατον, τῆς 

μὲν ἄλλης ἀγωγῆς τε χαὶ περιόδου μιχρὸν ὑπαλλάξας χαὶ καϑυ- 
ἢ , ἢ “ 3 Ἃ Ψ ι Ύ Ψῃ.: . 

φείς, τῆς ὃεὲ φίλης σιωπῆς οὐδὲν Ἧττον χαὶ αὖϑις ἐχόμενος. Οὐ 

μὴν οὐδ᾽ ἀπρόιτος τὸ παράπαν ἔχρινεν εἶναι χαὶ προσηλωμένος 

ὡσανεὶ τῇ οἰκίᾳ" ἀλλὰ τὸ μὲν ἐχείνῃ παρεῖχε, τὴν εὐγνώμονα 

ψυχὴν ϑεραπεύων χαὶ τὸ ϑερμὸν τῆς πίστεως ἀμειβόμενος, τὸ 

δέ γε πλέον ἀναχωρήσει χαὶ τοῖς ἐρημιχωτέροις τῶν τόπων αὖδις 

ἐδίδου, τά τε μέγιστ᾽ αὐτὸς ἑαυτῷ γαριζόμενος μάλιστ᾽ ἐντεῦϑεν τῷ 

μάλιστα τῶν παιδιχῶν ἀπολαύειν χαὶ τὸ μὴ συνήϑης ἂν τοῖς ἀν- 

ϑρώποις γενέσϑαι περὶ πλείστου ποιούμενος, εἰ χαὶ λαϑεῖν εἰς 
Ἁ ι τέλος ἀμήχανον ἦν, ὡς αὐτίχα δὴ χαὶ ῥηϑήσεται. 

ἤ 260. ζαταχϑέντι γάρ ποτε τῷ μεγάλῳ συνήϑως παρ᾽ ἐχείνῃ 
ὸ λαδὴ ΥῚ ξενίᾳ π ᾿ Ὧ ἢ ΄ ἦν ᾿ ὃ . λγς δη τῇ ξενίᾳ, προσπίπτει τοῖς ὡραίοις ποσὶν ὁ ϑεοφιλὴς 

πρόξενος, δάχρυσιν αὐτοὺς χαταβρέχων χαὶ τὴν ἀὐτοῦ χλῆσιν 

ἥτις ποτὲ εἴη παρ᾽ αὐτοῦ τούτου μαϑεῖν ἐχζητῶν' ὃ δὲ τὴν ἀρε- 

τὴν αἰδεσϑεὶς τοῦ ἀνδρὸς μάλ χαὶ ϑειοτέ ὃς οἰχονομίας ἣν αἱ ς τοῦ ἀνδρὸς μάλιστα χαὶ ϑειοτέρας τινὸς οἰχονομίας 

3 Βασιὴ, 4. δ΄, 8 χέ, -- 1ὅ}16 περιβαλλόμενος Β. -- 22 ὠναχωρίσει Β. 
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λεληϑότως εἰς τοῦτ᾽ αὐτὸ συνωϑούσης χαὶ ταύτην αὐτῷ προσα- 

πονέμει τὴν χάριν, χάριν, ἧς οὐχ ἄν ποτέ τις παρ᾽ ἐχείνου τυχεῖν 
"ον «.:10Ὁ 

τῆσιν. ὦ 
4ὍὌἣ ᾿ 4 ’ “κἄἌ..» 66 , “᾿ "Α 9) ἤλπισε, χαὶ τὰ χείλη διάρας “ Σάβας ἔστι μοι τοὔνομα ᾽᾽, 

’ 4959 ᾿ Ἁ [ο᾽ ᾿ -ψ 5 4 Ἁ ’ 4 Ἁ - Ἁ τον , φίλος "᾿, ἠρέμα. Καὶ ὃ μὲν τοῦτ᾽ αὐτὸ μόνον εἰπὼν χαὶ τὸν πό- 

ὕον ἐν βραχεῖ τοῦ ἀνὸρὸς ἀτροσιωσάμενος, ἐν τοῖς προτέροις χαὶ 

πάλιν ἦν, σιωπὴν ἀχροτάτην, οἵαν ἐν ἅπασι, τὸ παράπαν ἀσχῶν᾽ ὃ 
ὍἍἋ.Λ 3 Ύ 7 ᾿Ὶ [ αῳ ’ ις φᾳς Ψ δὲ οὐχ εἶχεν ὅ τι χαὶ γένοιτο: ϑαυμαστῇ τινι χάτοχος ὧν ἡδονῖ, 

ἔχαιρεν: ἐσχίρτα τῆς εὐτυχίας" ἑαυτὸν αὐτός, οὐχ ὅσον ἂν εἶποι 

τις, ἐμαχάριζεν, ὅτι τε λόγον ἀχούσοι τοῦ μεμυχότος ἱεροῦ στό- 
3 , ν Π ἰ . ἰ -« Ἁ Α 9 ἰ ’ 

ματος ἐχείνου χαὶ ὅτι λόγον οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸν εὐχταιότατόν 

τε χαὶ χαριέστατον χαὶ οὗπερ ἀχοῦσα! μετὰ πολλοῦ μὲν ηὔξατό 
᾿- ἦν" ο ἵ ὈΥΞΕΝ, τ ἧς ὩἍ ;: - Α - 2 . 9 νις Ρ τις ἂν τοῦ προϑύμου. ἐπιτυχεῖν γε μὴν χαὶ τοῦ χατ᾽ εὐχὴν ῥα- 

δίως οὐχ ἂν ἤλπισεν. “Οὐεν χαὶ τὴν ἥδονὴ" μηδαμῶς παρ᾽ ξαυ- 

τῷ χατέχειν οἷός τε ὦν, ὅπερ ἐπὶ τῶν μεγάλων εἰώϑαμεν πά- 

σχειν πραγμάτων, ἐξ ἀπροσδοχήτο" συνχντώντων ἡμῖν, χῆρυξ τοῖς 

ὁμοφύλοις χαὶ γείτοσ' χαὶ πάσῃ τῇ νήσῳ διὰ τούτων αὐτῶν ἐν 

βραχεῖ τοῦ πράγματος γίνεται. χἀντεῦϑεν ὥσπερ ἰσχὺν ἢ φήμη 

λαβοῦσα --- φιλοῦσι γὰρ οἱ περ' τι τῶν ὄντων ἐρωτιχῶς διαχείμε- 

νοι---τούτου περιχαρῶς καὶ μόνῃ τῇ χλήσει προστίθεται. ᾿Επὶ μέγα 
-ι,» Ύ Ἵ.6 , δ , ᾿ μ Ψ λ - δ “ δόξης ἣγε χαϑ᾽ ἑχάστην τὸν μέγαν χαὶ Σάβας ἣν παρὰ πᾶσι τὸ νύ- 

χτωρ χαὶ μεῦ᾽ ἡμέραν μεῦ᾽ ὅσης τῆς ἡδονῆς λαλούμενόν τε καὶ ϑαυ- 

μαζόμενον, ἐξ ἀντιρρόπου παρασχευῆς ὥσπερ πρὸς τὰς πρότερον 

χατ᾽ αὐτοῦ δυσφημίας ἴστασϑαι σπεύδουσι χαὶ χαλῷ τὸ χαχὸν μα- 

λα χαλῶς ϑεραπεύουσι. Συνέρρεον οὖν ἡλιχία πᾶσα καὶ γένος͵ 

ὥσπερ ἐπὶ χοινῷ τινι χαὶ πανδήμῳ χηρύγματι, μηδενὸς ὄντος τοῦ 
’ [ΑἹ , ω «- χ » “- 9 ’ 3 ᾿ 

συνελαύνοντος, οἱ μέν, ἵνα τῆς χειρὸς χαὶ τῆς εὐλογίας ἐχείνου, 

ἢ τῶν ἰχνῶν τυχὸν χαὶ τοῦ ῥάχους ἐφάψωνται, οἱ δ᾽ ὅπως χαὶ 

μόνης τῆς ἀπαντῆς χαὶ τῆς ϑέας ἐχ μέρους μετάσχωσιν. ὥς τ' 

καὶ τούτων ἐχόντων ὄφελος. “ἽἸδού", λέγοντες πρὸς ἀλλήλους 

μετὰ πολλῇς τῆς περιχαρείας τε χαὶ τοῦ ϑαύματος, “ὁ μέγας 

ἐν ἀσχηταῖς Σάβας, ὃ τῶν πάλαι θαυμαζομένων ἁγίων ὁμότροπος, 

ἢ τῆς φυχῆς ἄρρητος εὐφροσύνη, τῶν ἀσθενούντων ὁ ταχύτατος 

1 συνοϑούσης Β. -α 1.2 προσκαπονέμοι Β. --- 80 περιχαρίαςξ Β. 
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ἰατρός. Ἢ ποιχίλη τῶν λυπουμένων παράχλησις. τὸ χοινὸν τῇς 

ἀνθωπείας ούσεως ὄφελο;, ὅπερ ἡμῖν ἀπροσδοχήτως ὁ Θεὸς ἐχα- 

᾿ 

ρίσατο", ὥσπερ ἄρτι τότε πρῶτον ὁρῶντες, ἢ χαὶ ὡς ἐπί τινων 

ἀπολωλότων εὑρέσει μεγίστων μεγίστην χαὶ τὴν ἑορτὴν ἄγουτες. 

Καὶ μέντοι χαὶ τοὺς χαρποὺς χαταλλήλως ἐτρύγων τῇ πίστει, 

χαὶ τὰ τῆς σπουδῆς οὐχ εἰς χενὸν αὐτοῖς χατεβάλλετο’ τὰ δὲ ἦν 

ἀπαλλαγὴ νοσημάτων χαὶ πειρασμῶν παντοδαπῶν λύτρωσις, οὖχ 
2., “7. δ}, ΚΥ “ὶ - ΜΡ ν΄ δὴ» ") Ὑ)“ “5 ὦ - μ ἐχ τῆς ἁφῆς χαὶ τῆς ϑέας μόνον, ἀλλὰ χάχ μόνης τῆς ἐπιχλή- 

σεως τοῦ ὀνόματος. Οὐδὲ οἱ τοῦ γένους ἐξάρχοντες τοῦδε, ἢ χαὶ 
“ ΝΣ , ΝΡ , Ἃ “ ν αν ͵ 
ἄλλως ἐπὶ πλούτῳ χαὶ δόξῃ γνώριμοι, ἢ τοῦ περὶ αὐτὸν ϑαύμα- 

Ἁ 3 

τος ἀμαϑεῖς ἦσαν, ἣ καὶ γνόντες περὶ ἐλαχίστου τινὸς τὸ χατ᾽ 

ἐχεῖνον ἐτίϑεντο᾽ ἀλλὰ χαὶ πρὸς αὐτοὺς ὀξύτατα διαβάσης τῆς 

φήμης, σπουδῇ πάσῃ παρῆσαν, γόνυ χλίνοντες, ποδῶν ἁπτόμενο!. 

χεῖρας ἐχείνου χαταφιλοῦντες χαὶ τὴν ἐχεῖϑεν ἐπιχουρίαν μετὰ 
[᾿ 
ι ϑερμῆς ἐξαιτούμενοι πίστεως" οἵ χαὶ χρήματα μετὰ πολλῆς τῆς 

ἀρϑονίας προσάγοντες λαμβάνειν αὐτὸν ἠξίουν χαὶ χρῆσϑαι πρὸς 
4, --π Ἃ 

ὅ τι χαὶ βούλοιτο’ ὃ δὲ χαὶ τὸ προσσχεῖν ὅλως ἀπηξίου τοῖς δώ- 
θνω ἡ ““ρΡ 

ροις, οὐδέν τι πλέον ἐχείνοις διδοὺς τῶν χατὰ γῆς πατουμένων 
φι Ἁ “Ὁ Ψηφίθων τε χαὶ χόνεως-᾽ ὃ χαὶ μᾶλλον αὐτοὺς θαυμάζειν ἐποίε: 

τὸν ἄνδρα χαὶ τὸ μέγεϑος τοῦ φρονήματος καϑ᾽ ὑπερβολὴν χατο- 

πλήττεσθϑαι, ὁπόσον εὐγενείᾳ ψυχῆς τῶν ἄλλων ὑπέρχειται χατὰ 

νοῦν στρέφοντας ὁ τὰ παρ᾽ ἐχείνοις ἔστιν ὅτε χαὶ τῆς ψυχῆς 

αὐτῆς προτιμώμενα τοσοῦτον ἀτιμάζων, ὡς μηδὲ προχειμένοις 
5 ὃ ἜΞΗ͂ μ- ὯαὰὸὶΟ Ι ΓῚ ΄ ΠΣ - "δ Ὁ 

ἐϑέλειν προσέχειν, μηδὲ ψιλῆς τῆς ϑέας γοῦν ἀξιοῦν. 
3 »"- Ἁ «- ἵ ΄“«- » Α ἐν μὴ 27. ᾽Ἔχ δὴ τούτων χαὶ τῶν τοιούτων τοσοῦτον τὸ περὶ αὐτὸν 

φίλτρον συνέστη τὸ τηνιχαῦτα Κυπρίοις, χαὶ οὕτως ἐπὶ μέγα 
Ἂν - “--ὖΡ “ “-- ΕἾ λ ᾿ ΓΝ ᾿ ᾽ » προῆλῦε λαμπρότητος, ὡς μὴ τὰ προρρηϑέντα μόνον μεϑ᾽ ὅσης 

τῆς ἡδονῆς πάσχειν περὶ αὐτόν, ἀλλὰ χαὶ σανίσι ᾿χαὶ πίναξί τισιν 

ἐγχαράττοντας αὐτοῦ τὴν εἰχόνα λαμπάσι χατ᾽ οἴχους τιμᾶν χαὶ 

μύροις καὶ ϑυμιάμασι χαὶ τοῖς ἄλλοις, οἷς εὐσεβεῖς ψυχαὶ τὸ 

ϑεῖον χαὶ τοὺς ἐχείνου ϑεραπευτὰς ϑεραπεύουσιν: οἱ δὲ χαὶ τῶν 

τραχήλων ἐχείνην ἐγχόλπιον ἐξαρτήσαντες, ὡς τινὰ ϑώραχα πο- 

ὃ μέντι Β. --α 18 πάση Μ, πιίσι Ἐ. --- 17 ποοσχεῖν Β Μ. - 28 πίναξίτησιν Ὦ. 
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λεμιχὸν χαὶ φυλαχτήριον ἀσφαλές, πανταχοῦ μετὰ πολλῆς τῆς πί- 

στεως περιέφερον χαὶ τοῦ σχοποῦ χαὶ τῆς ἐλπίδος οὔμενουν διη- 
ΠῚ “« , γ. ,., δ᾽ ν"» , 3 ᾿--Ὄ-Ὠ ᾿ μάρτανον, μᾶλλον μὲν οὖν χαὶ ὑπὲρ τὰς ἐλπίδας ἢ χάρις παντο- 

»: τ 8. τἣ 9 “ δ , Ν , 4» ὃ , μὰ ὁαπῶς εχεῖϑεν αὐτοῖς ἐξεπέμπετο, χαϑάπερ ἤδη φοὗάσας ὁ λόγος 

ἐδήλωσεν. Ἦν δὲ χαὶ τὴν ἔντευξιν ἱλαρώτατος χαὶ τὴν ὄψιν 

ἥδιστός τε καὶ χαριέστατος. οὐ γὰρ ὡς βαϑεῖαν ἀσχῶν σιωπὴν 

χαὶ νηστείᾳ συζῶν ἀχροτάτῃ, καὶ τὴν ὅλην δίαιταν ἀμείλιχτός τις 
᾿ λ ν » “ μή «.ο ἡ δ .-«- 

τὸ παράπαν χαὶ ἄφιλος ὦν, χαὶ τοῖς ἔξω τοιοῦτός τις ὁρᾶσϑαι 

χατηναγχάζετο, ἀλλὰ φυλαχὴν τῶν ἔνδον ποιούμενος, οἵαν οὐχ ἄν 

τίς ποτε τῶν ἄχρως ἐρημιχῶν χαὶ μεμονωμένων τῷ φαινομένῳ, 

χοινῳωνιχός τα χαὶ εὐπρόσιτος ἦν χαὶ ὅλως ἥδονὴ τις ψυχῆς χαὶ 

ϑυμηδία τοῦ προσώπου χαὶ τῶν ὀφθαλμῶν ἐχείνων ἀπέσταζεν, 

ὥστε συμβαίνειν χἀντεῦϑεν τὸ πρὸς αὐτὸν φίλτρον ἐπιδιδόναι καὶ 

τοὺς πάντας ἀρρήτοις τισὶν ἱμέροις ἀγάπης ϑαυμαστῶς αὐτὸν 

ἔχειν ἀναδυσάμενον. Ταῦτα χαὶ Βυζαντίους χατασχόντα τῇ φήμῃ 

τὸν “Ἑλλήσποντον ὀξύτατα διαβαίνει, χαὶ τὸ Αἰγαῖον διαβαλόντα 

μέχρις ἡμῶν ἔρχεται, χαὶ πλήρης Θεσσαλονίχη τε καὶ Ἄϑως. 

τοῦ χατ᾽ αὐτὸν ϑαύματος: χαὶ ὃν ἀναχώρησις χαὶ ουγὴ χαὶ πρὸ 

τούτων τε χαὶ σὺν τούτοις ἔρωτες ϑεῖοι τῶν ὁρίων ἡμῶν ἐχβα- 

λόντες ἀπέχρυψαν, τοῦτον μετ᾽ ἀξιολόγου τινὸς τῆς παρασχευῆς 

οὐχ ὡς ἄνθρωπον, ἀλλ᾽ ὡς ὑπεράνϑρωπόν τι χαὶ καινότατον γρῆμα 

χαὶ μαχρὰν ὄντα Θεὸς ἀναγορεύει μέσον ἡμῶν ἀϑρόον χαὶ στε- 

φανίτην λαμπρὸν ἀναδείχνυσι. “τοὺς δοξάζοντας γάρ με᾿, φησί, 

“δοξάσω χαὶ οἱ ἐξουϑενοῦντές με ἀτιμασϑήσονται ἢ, ᾿Αλλ᾽ ἐχεῖνος, 

πάλαι τοῖς παροῦσιν ἀπογενόμενος πᾶσι καὶ πρὸς μόνα βλέπων 

τὰ μέλλοντα, χαὶ ϑεόσδοτον οὖσαν τὴν δόξαν ταύτην πάσαις ἐπι- 

γοίαις εὐφυῶς ἀπεστρέφετο, χαὶ ὅπως, ὁ λόγος ἤδη δηλοῦν ἕτοιμος. 

28. Λάκχον .γάρ τινα βορβόρου χαὶ δυσωδίας μεστὸν ἐπιτη- 

ρήσας αὐτοῦ που, μεϑ’ ὧν ἐνεδέδυτο ῥαχίων, πάντων ὁρώντων, 

ἑαυτὸν αὖϑις ἀϑρόὸν ἐχεῖσε χαϑίησι, τὸν ἔχφρονα χαὶ μωρὸν ἐπί- 

τηδες προσποιούμενος, χαὶ οὕτω δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας χαϑῆστο, 

τοῦ πηλοῦ χαὶ τῆς δυσώδους ἐχείνης ὑγρότητος χαρτεριχῶς ἀνε- 

11 ὅλος Β. --- 2824 Βασιλ, 1, β΄, 80. 
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χόμενος. Καὶ τὸν μὲν ὀφθαλμὸν αὐτὸς οὐδενὶ τῶν πάντων προ- 

σεῖχε, δάχρυσιν ἀσταχτὲ τὸ πρόσωπον χαταβρέχων καὶ τοῦ λαν- 

ϑάνειν χάρι)» τῇ περιχεφαλαίᾳ συγχαλυπτόμενος: ἐπεὶ δὲ χα! 

πρὸς πάντας ἐξηχεῖτο τὸ δρᾶμα, ϑᾶττον ἣ λόγος ἢ πόλις ἐχείνη 

πᾶσα χατὰ ϑέαν ἐχείνου συνέτρεχον, χαὶ δάχρυα πάντων ἀπέρρε: 

σχεδὸν χαὶ οἰμωγὴ συμμιγής τις ἀνδρῶν ἅμα χαὶ γυναιχῶν καὶ 

παίδων ἠχούετο, τῶν μὲν ἐχπληττομένων χαὶ “Τί γένοιτο ; τ’ 

πάϑοι"" λεγόντων, “τίς ἢ αἰφνίδιος αὕτη μεταβολὴ τοῦ σοφοῦ. 

τοῦ τῶν ψυχῶν χαὶ σωμάτων ἱχτροῦ, τοῦ πάσης ἁγιωσύνης πε- 

πληρωμένο) χαὶ χάριτος". τῶν δέ γε σοφωτέρων χα’ τι βαϑύ- 

τερον συνορᾶν δυναμένων αὐτόϑεν συνιέντων τοῦ μυστηρίου χαὶ 

τὸ τῆς ταπέινορροσύνης ὑπερβάλλον μεϑ᾿ ὅσης τῆς ἡδονῆς ἐπαι- 

νούντων χαὶ τῆς ἐχπλήξεως. Καὶ οἱ μὲν αὐτόϑι πάντες ἧσαν 

σχεδόν, τὸ τοῦ δράματος τέλος ἰδεῖν ἐχδεχόμενοι. ἐπεὶ δὲ χαὶ 

τῷ μεγάλῳ τὰ τῆς ὑποχρίσεως πάντα χατὰ σχοπὸν εἶχε, χαὶ τὰ 

τῆς ἡμέρας τὸ χατὰ φύσιν τέλος παρεῖχεν, ἔξεισι τοῦ βορβόρου. 

ϑαῦμα φριχτὸν χαὶ ὑπερφυέστατον τοῖς ὁρῶσιν ἅμα χαὶ τοῖς ἀκού- 

ουσιν᾿ οὐ γὰρ ὡς ἐχ βορβόρου χαὶ σαπρίας δυσοῦμόν τινα τὴν 

ἀποφορὰν εἶχε χαὶ ἀποτρόπαιον, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὑγρότητός τι μετεῖχε 

τὸ παράπαν χαὶ τέλματος, ἀλλ᾽ ὡσεὶ στρωμνῆς τινος ἣ χαϑαρᾶς 

τε χαὶ μαλαχῆς πόας χαὶ παραδείσων ἐξαναστὰς χαϑαρώτατος ἦν 

ὅλος χαὶ ἄϑιχτος, οὐδὲ νοτίδος γοῦν τινος --- ὦ τοῦ ϑαύματος ---- 

οὐδὲ τοῦ ῥάχους ἁψαμένης αὐτοῦ, ὥστε γενέσθαι τὴν περὶ τὸ 

φυγεῖν τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν ἐπίνοιαν δόξης αὐτῷ περιουσίαν, 

πολλαπλασίως τὴν προλαβοῦσαν προέχουσαν τὸ γὰρ σημεῖον οὐ 

τοὺς ἰδόντας μόνον, ἀλλὰ χαὶ πᾶσαν ἀχοὴν ἁπλῶς χαταπλῆξαν, 

οὐχέτι χα ἕνα χαὶ σύνδυο, χκαϑάπερ τὸ πρότερον, ἀλλὰ τὸ γένος 

ὅλον ἐχεῖνο χατὰ πλήϑη χαὶ τάγματα τῷ μεγάλῳ προσῆγεν" οἵ 

δὴ χαὶ τοῖς ποσὶν ἐχείνο" μετὰ φόβου χαὶ χαρᾶς ἀρρήτου προ- 

σέπιπτον, ἴχνη χαταφιλοῦντες, τὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ πατουμένην χόνιν 
ὡ 

ς ἱερόν τι γρῆμα τῇ χεφαλῇ χαὶ τοῖς πρωσώποις ἑαυτῶν ἐπι- 
’ πάττοντες" εἶτα χαὶ ϑερμῶς ἐλιπάρουν 

7. 
ἐφ 

΄» 

ῃ ἄχουσι τὴν ἰχετείαν σὺυμ- 

10 σοφοτέρων Β. 
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πλέχοντες, ἐνδοῦναι λοιπὸν τῆς κατ᾽ αὐτὸν ἑαυτοῦ μάχης χαὶ τῆς 

ἐνστάσεως, “ἐπειδὴ χαὶ Θεὸς ἄνωϑεν", φασίν, “ ὡς ἔστιν ὁρᾶν 
ΝῊ - φ ὃ ᾿ 28 , “ φ “ . ἵ ἐχ τοῦδε τοῦ θαύματος, ἐξαισίως τοῖς ἡμετέροις λόγοις ἐπιψηφίζετα!: 

χαὶ τῶν μαχρῶν ἐχείνων πόνων μιχρὸν πρός γε τὸ παρὸν τέως 

ἀνεῖναί σε βούλεται", Καὶ ταῦτα μὲν ἐχεῖνοι, τῷ δὲ μεγάλῳ τὸ 
“ 9 , 4“ 5 Ἁ .] ’ 4, , ᾿ 

παράπαν οὐχ ἦν ἀνεχτά, οὐδὲ τὰς ἰσοϑέους ταύτας ἠγάπα τιμάς" 

οὐδὲ γὰρ εἶναι πρὸς αὐτοῦ ταῦτα χαὶ τῆς χριστομιμήτου πτω- 
᾿ ἢ Ν ὙΡ ΣῸΝ  “Σ ᾿᾿ χείας ἐχείνου χαὶ ταπεινώσεως, Ἢ χαὶ ὅλος ἐξ ὅλου προσετετήχει 

ε " ’ Ν ’ Ύ λ . -“ , ᾿χαὶ ὡσανεὶ συμπεφυχώς τις χαὶ σύμπνους ἦν καὶ οὐδὲ ζῇν ὅλως 
Φ ΄“- ἣ ἢ “ “Ὡ , κἡ Ἁ 6 

ἡγεῖτο, μὴ ταύτῃ συζῶν' μᾶλλον μὲν οὖν χαὶ ὑπεραποϑανεῖν ἂν 

ἔσχε τοῦ μετρίου πολλάχις, ὡς ὑπὲρ, αὐτῆς γε τῆς τοῦ Χριστοῦ 

δόξης, εἴ πού τις ἦν ὁ πρὸς βίαν ἐχεῖϑεν αὐτὸν ἀποσπῶν. “Οϑεν 

χαὶ δρασμὸν αὐτίχα βουλεύεται, χαὶ τοὺς ἐχεῖ πάντας λαϑὼν σπουδῇ 
ἢ ᾿Ὶ ᾽ 3 αἷ Ἁ ᾿ ’ Ἁ 

χλέπτε: τὴν ἀναχώρησιν χαὶ τῆς πρὸς τὴν ϑείαν φερούσης Σιὼν 

ὅλος κατὰ τοὺς πάλαι πρὸς αὐτὸν χρησμοὺς γίνεται. 

29, Κυπρίοις μὲν οὖν, ἐπειδὴ τὰ χατὰ τὴν νῆσον ἅπαντα 

-διερευνωμένοις, χρημνούς φημι χαὶ ὄρη χαὶ ἐρημίας χαὶ σπήλαια, 

ὁ ποϑούμενος ἦν οὐδαμοῦ, μέγα τὸ τηνιχαῦτα πένθος ἐπῆλῦε καὶ 

βαρέως τὴν συμφορὰν ἔφερον (συμφορὰν γὰρ οὐ φορητὴν τὴν 
Δ ἐπ ἐγό Υ̓ ἃ; Σ Σ , ὃ χ ἤ ΔῸΣ 6 “ ᾿ ἐχείνου ζημίαν ἐνόμιζεν ἕχαστος), χαὶ ϑεομηνίας τινὸς ὑπώπτευον 

ἀρχὴν εἶναι τὸ πρᾶγμα, καὶ προφῆτάι καχῶν χαινοτέρων σφίσιν 

αὐτοῖς ἐγίνοντο, τοιούτου προβόλου περιαιρεϑέντος αὐτῶν χαὶ φυ- 

χῶν καὶ σωμάτων ἀγρύπνου φύλαχος: ὃ δὲ τῆς πάλαι ποϑου- 

μένης ἀφψάμενος οὐχ ἀμογητὶ μὲν οὐδ᾽ ἄνευ τῶν χατὰ ϑάλατταν 

πειρασμῶν χαὶ χινδύνων, πλὴν ἐπιβαίνει τῆς πάλαι καὶ νῦν ϑαυ- 

μαστῆς Ἱερουσαλήμ, τοῦ πόϑου τὸ σχληρὸν τῶν πόνων ἐξευμα- 

ρίζοντος. Καὶ πρῶτα μὲν τῷ τῆς Ζωῆς πρόσεισι Τάφῳ, τὰ πρε- 
“᾿ Ἁ , ἝΝ "“ αῳ , "- “Ὁ , 3 σβεῖα χατὰ λόγον διδοὺς τοῖς τῇ δόξῃ τῶν ἄλλων προέχουσι, χαὶ 

γόνυ χλίνας χαὶ τῇ γῇ προσερείσας τὸ μέτωπον, ὥσπερ ἄρτι νε- 

χρωϑέντι χαὶ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τῷ τῆς ζωῆς δεσπότῃ χειμένῳ 
ΩΝ ᾿ ΄“ - τ΄ 3 ἕμ» .ς.ς - ’ -ὠς» τοιαῦτα μετὰ ϑερμῶν τῶν δαχρύων ἐφθϑέγγετο᾽ “Τοῦτό σοι, δέ- 

7 χρηστομιμήτου Μ. --- 9 συμπεφυχός Β. -- 17 διερευνομένοις Β. --- 20 ὑπό- 
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σποτα, τῆς περὶ τοὺς ἀχαρίστους ἡμᾶς οἰχονομίας τὸ ὑπὲρ φύσιν 

χαὶ πάντα λόγον μυστήριον: οὗτος ὁ καινὸς χαὶ ἀνεξιχνίαστος 

πλοῦτος τῆς ἀγαθότητος" τούτοις ἀμείβῃ τὴν χαχῶς ἀποστᾶσαν σοῦ 

τῶν ἀνϑρώπων φύσιν: λόγχη καὶ σταυρὸς χαὶ τάφος χαὶ ϑάνατος 

τοῦ τῆς ζωῆς χαὶ ϑανάτου δεσπότου λύτρα τῷ δραπέτῃ δούλῳ 

χαὶ μυρίων ὑπευϑύνῳ διὰ ταῦτα ϑανάτων τε χαὶ χολάσεων. ᾿Αλλὰ 

τίς ὁ λόγος, τί τὸ ξένον, τί τὸ χαινὸν χαὶ ἄρρητον τοῦτο μυστή- 

ρίον, δέσποτα: τί τὸ φίλτρον, τίς ὁ ἀχάϑεχτος περὶ τοὺς ἀχαρί- 

στους ἡμᾶς ἔρως χαὶ μανιχώτατος : ποία γλῶσσα λαλήσει, ποῖος 

δὲ νοῦς προσβαλεῖ χαὶ ὁπωσοῦν τοῖς ὑπερφυέσι τούτοις σου ϑαύ-- 

μασιν; ἐξέστη οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ χαὶ γῇ χαὶ τὰ ὑπὸ γῆν ἐσα- 

λεύϑη πάντα, τὸ παράδοξον ἐννοοῦντα τοῦ ϑαύματος" οὐ δύναμα!: 

χατέχειν τὴν ἄρρητον φλόγα τοῦ πόϑου μου’ ἔνϑους ὑπὸ τῆς ἢδο- 

νῆς χαὶ αὐτὸς ὅλος γίνομαι. μιχροῦ χαὶ ὡς αἱ περὶ Μαρίαν σὰ 

τὸν ἀναστάντα τοῖς μαϑηταῖς τε καὶ φίλοις εὐαγγελίζομαι ". Τού- 

τοις χαὶ τοῖς τοιούτοις ἐχϑειάσας ὁ μέγας, χαὶ προσευχαριστήσας 

ὑπὲρ οὗ τῶν ἐχ μαχροῦ ποϑουμένων- τούτων ἠξίωτο, χρουνοῖς 

ἀφϑονωτάτοις δαχρύων τὸ ὑποχείμενον ἅπαν ἀνενδότως χατέβρεχε. 

πυχνῶς τῇ χεραλῇ χόπτων τὸ ἔδαφος, τὴν γῆν ἐχείνην χαταφι- 

λῶν, τοὺς παραχειμένους τε λίϑους χαὶ ὅλον τὸ περὶ τὸν Δεσπο- 

τιχὸν Τάφον σεπτὸν οἰχοδόμημα᾽ εἶτα χαὶ τοὺς λοιποὺς τῶν σε- 

πτῶν ἐκείνων τόπων, τοὺς τὰ δεσποτιχὰ δεξαμένους ἴχνη σὺν τῇ 

πανάγνῳ μητρὶ χαὶ τοῖς μαϑηταῖς, τοὺς χαὶ τῶν ἄλλων μυστη- 

ρίων τε χαὶ ϑαυμάτων ἀξιωϑέντας ὑποδέξασϑαι τὴν ἐνέργειαν, 

μετὰ τοῦ ἴσου ζήλου χαὶ τῆς ἀπορρήτου χαρᾶς ἐχείνης διέρχεται, 

τὴν χόνιν πανταχοῦ χαὶ τοὺς λίϑους ὡσανεὶ τοὺς τοῦ δεσπότου 

πόδας αὐτοὺς ἔρωτι φυχῆς ἀχατασχέτῳ περιπτυσσόμενος: ἐμπύ- 

ρευμα γὰρ τῆς πρὸς ἐχεῖνον ἀγάπης ἅπαν τὸ προστυχὸν ἐποιεῖτο, 

χατὰ τοὺς μανιχωτάτους τῶν ἐραστῶν, οὗ τῇ τῶν φιλτάτων ἀπο- 

τυχίᾳ τοῖς ἐχείνων περιβλήμασιν,. ἢ χαὶ οἱστισινοῦν ἔργοις, μετὰ 

τῆς ἴσης σπουδῆς ἐνασχολεῖσϑαι πεφύχασι. τὸ σχετιχὸν πεφυχὸς: 

ἐχ τούτου μᾶλλον ἀνάπτοντες. 

81 πεφυχώς Β. 
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80. Τούτῳ τῷ μαχαρίῳ πάϑει τηνιχαῦτα οὗτος χατασγεϑείς. 
ὁ μηδὲν ἧττον ἐξ ἰχανοῦ τούτῳ χάτοχος, πρὸς τὸν ἐπίσημον ἔξει- 

σιν Ἰορδάνην, δι᾽ οὗ τῶν ὑδάτων ἣ φύσις ἀγιάσϑεῖσα πάλαι τὴν 

ἐμὴν παλιγγενεσίαν τῷ δεσποτιχῷ λουτρῷ χαινῶς χαὶ ὑπὲρ φύσιν 

ἐνήργησε" χαὶ τὸν τόπον ἀνερευνῆσας αὐτὸν ἐχεῖνον, ἵνα δὴ καὶ 

τὸν δεσπότην χαταδεδυχότα φασὶ τὸ βάπτισμα δέξασϑαι, λοῦται 

χαὶ οὗτος αὐτόϑι τὸ σῶμα μεϑ᾽’ ὅσης τῆς ἡδονῆς χαὶ τῆς πίστεως: 

εἶτα χαὶ τὴν ἀνὰ τὸν Ἰορδάνην ἅπασαν διελϑὼν ἔρημον. χαϑ᾽ ἱστο- 

ρίαν τῶν πάλαι ποϑουμένων (φροντιστήρια δὲ ταῦτ᾽ ἦν ἱερὰ καὶ 

ἀσχητῶν χαταγωγαὶ χαὶ ἄντρα χαὶ σπήλαια, τὰ τοὺς ἐν ἀσχήσει 

λάμψαντας ϑαυμαστοὺς πάλαι πατέρας εἰς παροιχίαν δεξάμενα), χαὶ 

τὴν φυχὴν χἀντεῦϑεν οὐχ ὀλίγον Ἡσϑείς (τῷ γὰρ ὁμοίῳ, φασί, 

φίλον τὸ ὅμοιον), εἰς τὴν φίλην ὑποστρέφει πάλιν Σιών, χαὶ τὰ 

χατὰ τὸ Σίναιον ὡσαύτως ἱστορῆσαι βουλόμενος. Ἔνϑα δὴ χαὶ 

γενόμενος νεύει τινὶ τῶν εὐλαβῶν τε χαὶ φιλοϑέων (οὐ γὰρ εἶχε 

χρῆσϑαι τῇ γλώττῃ) ταυτηνὶ τὴν χάριν αὐτῷ χαὶ δι᾽ αὐτοῦ Θεῷ 

χαταϑέσϑαι. μισϑώσασϑαι δηλαδὴ τῶν ὑποζυγίων ἕν, δι’ οὗ χαὶ 

αὐτῷ τὴν μέχρι Σιναίου διελθεῖν ἂν ἐξέσται σύν γε τοῖς ἄλλοις 

χαὶ μὴ τοῦ ποϑουμένου διαμαρτεῖν ὃ δὲ γνώμης ἐλευϑερίᾳ χρώ- 

μενος χαὶ τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρός, ἡ προσῆχε, τιμῶν, τήν τε χά- 
ϑῆλον εὐθὺς ἐχμισϑοῦται χαὶ προσέτι τῶν ἐφοδίων πλείστων τε 

χαὶ παντοδαπῶν. ἐπιδαψιλεύεται. Εἶτα χαὶ τὸν μέγαν ἐπιχαϑε- 

σϑῆναι παρασχευάσας, χαίροντα χαίρων ἐχπέμπει τὸν τῆς χαμήλου 

δεσπότην (Ἰσμαηλίτης δ᾽ ἐχεῖνος ἦν) ὀπαδὸν ἐγχειρίσας αὐτῷ καὶ 

ϑεραπευτήν᾽ ἀλλ᾽ ὁ Σάβας εὐθὺς ἀποβαίνει τοῦ χτήνους, μιχρὸν 

δηλαδὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ προελϑών, χαὶ οὕτω πεζοπορῶν ὅλην 

τὴν ὁδὸν ἐξανύει δι᾽ ὅλων ἡμερῶν εἴχοσι, τὸν εἰς ὑπηρεσίαν ἑαυτοῦ 

ἀποδόμενον Ἰσμαηλίτην ἐχεῖνον---ὦ ψυχῆς φιλανϑρώπου! ----πείσας 

αὐτὸς μᾶλλον διὰ πάση 
ἐ μι 

ς ἐχείνης τῆς μαχρᾶς ὁδοιπορίας τῇ χα- 

μήλῳ ἐπιχαϑέζεσθαι" “οὐδὲ γὰρ ἔφερόν" φησιν “ὅλως ἐμαυτὸν 
δῆς 4 ἃ , ὃ “) « ΑΙ ὡ 6 ᾿ς ἊΝ υ ἣν ἀ ἤ μὲν ἐπαναπαύεσϑαι τῇ τοῦ χτήνους ὑπηρεσίᾳ, τὴν δὲ ψυχὴν ἐχε΄- 

8 φήσις Β. --- 12)18 ΟοτΥρυ8 φᾶτγορθι. 11, σ. ὅδ9 «ὅμοιος ὁμοίῳ», δὅ61 «ὅμοιον 

ὁμοίῳ δεῖ πλησιάζειν». --- 28 ὦ ΜΝ, ἐχ Β. 
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νὴν οὕτω χαχοπαϑοῦσαν ὁρᾶν τῇ μαχροτάτῃ πεζοόπορίᾳ᾽ ἐδόχει 

οι χαὶ γὰρ ἄντιχρυς τοῦτο τῶν πλεονεξιῶν ἢ μεγίστη "., Οὐ μὴν 

ἀλλὰ χαὶ τῶν ἐφοδίων ὡσαύτως ἐχείνῳ παραχωρήσας, ταῖς παρευ- 

ρισχομέναις καϑ᾽ ὁδὸν αὐτὸς ἐχρῆτο βοτάναις μετ᾽ ὀλίγου τινὸς 

ὕδατος" ταὐύτῃ γὰρ αὐτὸς τῇ τραπέζῃ χαὶ μόνῃ δεῖν ἔγνω κατὰ 

τὴν ὁδὸν πᾶσαν μέχρι δὴ καὶ αὐτοῦ φημι τοῦ Σιναίου ϑαυμα- 

στῶς χρήσασϑαι. Ὃ δὴ χαὶ χατὰ σχοπὸν ἐχείνῳ ϑαυμαστῶς ἀπέ- 

βαινε᾽ τί γὰρ τῶν μεγίστων τε χαὶ ὑπερφυῶν οὐ πεφυχός, ὅπερ 

ἦν ἐκείνῳ καὶ χατὰ γνώμην; τί δὲ τῶν πρὸς βουλῆς τε χαὶ γνώ- 

μης οὐχ εὐθὺς ἔργον ἦν μετὰ πολλοῦ 1ε τοῦ περιόντος, ὡς χαὶ 

ἄπορον ἐντεῦϑεν τοῖς ἀχούουσιν εἶναι, πότερον μᾶλλον τουτωνὶ 

πρότερον δεῖ ϑαυμάζειν, τὸ βουλόμενον τῆς ψυχῆς χαὶ ὡσανεὶ 

πεφυχὸς ἐπὶ τούτοις, ἣ τὴν ἐν τοῖς ἔργοις ὀξύτητα χαὶ ἀνδρείαν, 

υηδὲν τὸ παράπαν τοῦ τῆς γνώμης ὡρμηχότος χαϑυστεροῦσαν, 

ὡς ἅμ᾽ ἔπος ἅμ᾽ ἔργον εἶναι χατὰ τὸν λόγον, προσεῖναί γε μὴν 

αὐτοῖς τούτοις χαὶ τρίτον, τὸ τῶν πραγμάτων ὑπερφυὲς χαὶ παντὸς 

ἐπέχεινα λόγου: Ὃ μὲν οὖν οὕτως ἀϑλητιχῶς χαὶ τουτονὶ τὸν 

ἀγῶνα διήει, κατ᾽ οὐδὲν ἀπάδοντα τῶν παρῳχηχότων᾽ ὃ δὲ βάρ- 

βαρος ἐχεῖνος πολὺς ἦν τοῦ μεγάλου δεόμενος τοῦ τε χτήνους ἐπι- 

βαίνειν, εἰς τοῦτ᾽ αὐτὸ δεδομένου, χαὶ αὐτῷ δὲ τούτῳ σύν γε τῷ 

χτήνει χαὶ πᾶσι τοῖς πρὸς χρείαν χατ᾽ ἐξουσίαν οἵα δὴ χαὶ ὃδε- 

σπότης τούτων χεχρῆσϑαι" ἀλλ᾽ ἐπεὶ πολλὰ λέγων ἐπὶ πολλαῖς 

ταῖς ἡμέραις οὐδ᾽ ἐπὶ βραχὺ πείϑειν εἶχε, ϑεὸν αὐτὸν ἐχ πολλοῦ 

τοῦ περιόντος ἐχπληττόμενος ἔλεγε χαὶ οὐχ ἄνϑρωπον, μᾶλλον δ᾽ 

οὐκ ἔλεγε μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἔργοις πολλῷ μᾶλλον ἐδείχνυ, 

πρὸς τοῖς ποσὶ χυλιόμενος χαὶ τὰ ἴχνη τούτου χαταφιλῶν μετὰ 

πολλῆς τῆς ἠδονῆς χαὶ τοῦ θαύματος" ἦν γὰρ εἰ χαὶ τὸ γένος, 

ὡς ἔοιχε, Βάρβαρος, ἀλλ᾽ οὐχ ἀχριβῶς βάρβαρος, ἀλλὰ χαὶ γνώμης 

εὖ ἔχων χαὶ συνέσεως οὐ πάμπαν ἀμέτοχος, ψυχῆς τε δυναμένης 

χαλοῦ σπέρματος δέξασθαι. Διὰ τοῦτο καὶ πλείστην ὡς ἐν βραχεῖ 

τὴν ἡδονὴν ἐχεῖϑεν ἐχαρποῦτο χαὶ τὴν ὠφέλειαν, τό τε πρὸς τοὺς 

πνευματιχοὺς πόνους χαρτεριχὸν ἐχείνου χαταπληττόμενος χαὶ τὸ 

8 παραχωρίσας Β.--- ὃ πεφυκώς ὥσπερ Β.---16 ΟοΥρὰβ Ράγοσπι. 11, 6. ---21] χτήνε Β. 
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χαινὸν τῆς ταπεινοφροσύνης χαὶ ἡμερότητος. ὅπερ χἀχ μόνης τῆς 
δέ 450," ᾿ ; “« ᾿ 2 , μῳ 9... ἰ ΎΥ̓ ᾿ ἕας εὐθὺς ἐχειροῦτο τὸν ἐντυχάνοντα, χἂν αὐτόλιϑός τις ἣν καὶ 

τὴν γνώμην ϑηριώδης τε χαὶ ἀνήμερος, ὡς μηδὲ τῶν Σειρήνων 

εἶναί τι πρὸς τοῦτο, εἴ γε χαὶ μῦϑος οὐχ ἦν τὸ περὶ ἐχείνων 

ἀδόμενον. Ἐπεὶ δὲ χαὶ τὴν ὁδὸν ἀνύσαντες ἦσαν ἤδη χαὶ τοῦ κατὰ 

σχοπὸν οὐχ ἐξέπιπτον, ὁ μὲν Ἰσμαηλίτης ὑπέστρεφεν αὖϑις ἡδονῇ 

τε χαὶ λύπῃ σύμμιχτος, τὸ μὲν ὅτι τοιούτων αὐτόπτης γενέσϑαι 

παρ᾽ ἐλπίδα πᾶσαν ἡξίωτο, μεῖζον εὑρηκὼς χατὰ πολὺ τοῦ ἔργου 
, ’ ᾿ ν ἢ , {4 ΙΝ τὸ πάρεργον᾽ λύπῃ γε μὴν οὔτοι μετρίᾳ χάτοχος ἦν καὶ ὃδριμείαις 

ταῖς τοῦ χωρισμοῦ τοῦ πατρὸς ὀδύναις ἐβάλλετο, καὶ πᾶσι δῆλος 

ἦν οὐχ ἀνεχτῶς τὴν ἐχείνου φέρων διάστασιν. 

81. Ὁ ὃὲ μέγας, ἐπειδὴ τὸ πάλα! ϑρυλλούμενον χατέλαβε 

Σίναιον---ὦ τῆς ἐνούσης εὐλαβείας ἐχείνῳ χαὶ μετριότητος---- μετὰ 

πόνους τοσούτους καὶ χατορϑώματα τὴν τῶν εἰσαγομένων αὖϑις 

αἱρεῖται τάξιν χαὶ τὸν μαϑητιῶντα χαὶ στοιχειούμενον ὑποχρίνεται 
μὴ νων νι, Π μ 2 ᾿ “ "“ ὁ τὰ τῆς μεγάλης ἤδη σοφίας φιλοσοφήσας ἐξαίρετα. Τοῖς γοῦν 

αὐτόϑι πατράσιν ἑαυτὸν εἰς ὑποταγὴν δοὺς ἐπὶ δυσὶν ὅλοις ἔτεσι. 

χαταπλήττει μὲν αὐτούς τε χαὶ πάντας τῷ τῆς ἀρετῆς ἐν ἅπασιν 

ἄχρῳ καὶ πολλοὺς εἰς ἀνδρείαν ἀλείφει τῷ χαϑ᾽ ἑαυτὸν ὑποδεΎ- 

ματι, ἐχλεξάμενος δὲ φιλοπόνως χαὶ αὐτός, χαϑάπερ τις φιλεργὸς 

μέλισσα, τῶν ἐνταῦϑα πᾶν εἴ τ' χάλλιστόν τε χαὶ χρησιμώτατον 

εἰς Ἱερουσαλὴμ. ὑποστρέφει πάλιν, τὴν τῶν Χριστοῦ μυστηρίων 

μητέρα" χαὶ τὴν μὲν προσχύνησιν ἐχείνοις ἀποδοὺς μετὰ πόϑου, 
φ 4 ΓΟ ᾽ ᾿Ὶ ἤ Ἁ ᾽ .«- 6 ᾿ Α ᾿ 

ὡς ἐφόδιον δέ τι χαὶ σύνϑημα τὸν ἐντεῦϑεν ἁγιασμὸν χαὶ τὴν 
9 ! ἘΝῚ 9 , Ύ 9 “ 5 “« . ἢ 

εὐφροσύνην αὐτὸς ἀντιλαβὼν αὐϑις εἰς τὸ τῆς ἀγγελιχῆς ἡσυχίας 

χαὶ παντελοῦς ἀναγωρήσεως ἔξεισι στάδιον᾽ τὰ γὰρ περὶ τὸν ἾἸορ- 
Ὁ» ΎΥ δὴ 4 , ( ᾿ “ 9 "ὃ δάνην αὖϑις περιελ)ὼν ἀσχητήρια, σπηλαίῳ τινὶ τῶν αὐτόϑι περι- 

γράφει τὸ σῶμα χαὶ ἦν ἐξ ἐχείνου τὸ παράπαν ἀπρόιτος, Θεῷ 

μόνῳ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου χαὶ ϑεωρίας προσχείμενος χαὶ 

ταῖς ἀύλοις καὶ ϑειοτέραις ἀναβάσεσι τοῦ νοῦ πρὸς τὸ συγγενὲς 

ϑεῖον χαϑ’ ἐχάστην ἀνατεινόμενος χαὶ πρὸς τὴν ὑπὲρ νοῦν ἐπει- 

2 αὐτολίϑος ΜΒ. --- 8 εὑρικῶς Β. -- 9 οὔτι Β, -- Τό φιλοσοφίσας Β. -- 

2728 περιγράφη Β. --- 81 ἐπιγόμενος Β. 
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γόμενος ἕνωσιν ἤδη, χατὰ τοὺς ϑεοφόρους, ἣν δὴ χαὶ ϑεωρέαν 

ἄμεσον χαὶ ἄγνωστον γνῶσιν οἱ αὐτοί φασιν, ὡς ὑπὲρ πᾶσαν 

φύσιν χαὶ χίνησιν νοερὰν οὖσαν χαὶ πάσης ϑεωρίας ἀνάπαυσιν, 

ἀγνώστως τε χαὶ ἀρρήτως τῷ τῶν ἐφετῶν ἀχροτάτῳ συνάπτου - 

σαν. ᾿Αλλ᾽ ἵνα μιχρὸν ἀνωτέρω τὸν λόγον ἀγάγωμεν, τὸν τοῦ Θεοῦ 

φόβον, γέννημα πεφυχότα τῆς ἀσφαλοῦς πίστεως, ἀρχήν τινα χαὶ 

ϑεμέλιόν φασιν εἶναι πάσης τῆς σωματιχῇς τε χαὶ ψυχιχῆς ἀρε- 

τῆς πίστεως γὰρ ἀσφαλοῦς ἡγησαμένης, τῆς ὅτι καὶ Θεός ἐστ’ 

τοῦ παντὸς χαὶ τῶν πρὸς ἀξίαν ἑχάστῳ μισθϑαποδότης τε χαὶ 

διαιτητής. ὃ τοῦ Θεοῦ φόβος ἐξ ἀνάγχης ἀχολουϑεῖ, ἢ πάσης 

ἀρετῆς ἀργή, χατὰ τὴν ϑείαν Γραφήν, τὸ προοίμιον τῆς ἐργασίας 

τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν----“ ἀρχὴ γάρ" φησι “σοφίας φόβος Κυ- 

ρίου "----καὶ οὗ φόβος ἐντολῶν τήρησις οὗτος δὲ παιδαγωγὸς ὥσπερ 
ἄριστος μετὰ χεῖρας λαβὼν ὡσανεὶ τὴν ψυχήν, πρῶτα μὲν τὴν 

τῆς ἁμαρτίας κατὰ πρᾶξιν ἐνέργειαν ἵστησιν: ἔπειτα, τρόπους ἐπι-- 

ζητούσῃ μάλα προθύμως, δ ὧν αὐτῇ τόν τε προχατασχόντα τῶν 

ἁμαρτημάτων ἀποϑέσϑαι ῥᾷστα φόρτον ἐξέσται χαὶ Θεῷ πρός γε 

τὸ μέλλον ἂν εὐὸρομῇσα!, τὴν τῶν ϑείων ἐντολῶν ἐργασίαν ὁ τοῦ 

Θεοῦ φόβος εὐχαΐίρως εὐϑὺς ἐπεισάγει: ἧς δὴ μετὰ τοῦ περὶ ταῦτα 

γόμου σπουδῇ χαὶ νήψει χατορϑωϑείσης, ὥστ᾽ ἂν ἀπολεπτυνϑῆνα: 

μὲν τὸ τῆς σαρχὸς παχύτερον χαὶ γεῶδες, τὸ δὲ τῆς φυχῆς πα- 

ϑητιχόν τε χαὶ ἄλογον χάλλιστα χαὶ σὺν λόγῳ παντὶ χαϑυποχύψαι 

τῷ λόγῳ, τῆς χαρδίας ἢ χαϑαρότης εὐχερῶς περιγίνεσθαι πέ- 

φυχεν᾽ ἣν δὴ χαὶ λογισμῶν εἰρήνην χαὶ μαχαρίαν ἁπλότητα, 

ἀπάϑειάν τε χαὶ τελειότητα χαὶ τέλος ἀγάπης οἱ ταῦτα πα- 

θόντες τε χαὶ φιλοσοφήσαντες ϑεοφόροι φασί" τοῖς δ᾽ οὕτω μὲν 

ἠσχηχόσι πᾶσαν εὐσεβείας ὁδόν, τὸ δὲ γχατ᾽ εἰχόνα τετηρηχόσιν, 
9 
! ἡ προσῆχεν, ἀλώβητον, χἀντεῦϑεν εἰς τὸ χαϑ᾽ ὁμοίωσιν ὡς ὃυ- 

νατὸν ἀνιοῦσι διὰ τῆς χαϑαρότητος, ὡς οἰχείοις ὁ Θεός φησιν ἤδη 

προσομιλεῖ, Θεός, εἰ μὴ τολμηρὸν εἰπεῖν, ϑεοῖς ἑνούμενός τε χαὶ 

γνωριζόμενος" “μαχάριοι γάρ", φησὶν ὁ αὐτὸς ἐχεῖνος, “οἱ καϑα- 

12 Ι΄αροια. α΄, 7, --- 17 ἀμκαρτιμώτων ΒΒ. -- 26 φιλοσοφίσαντες Β. -- 8] 

Ματὺ, ε΄, 8. 
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ροὶ τῇ χαρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται" οὐχ ἐν τῷ μέλλοντι 

μόνον, ὡς ἂν οἰηϑείη τις, ἀλλὰ χὰἀν τῷ παρόντι, χατὰ τοὺς 

ταῦτα παϑόντας τε χαὶ διδάξαντας ϑεολόγους, ὧν ἱεραὶ βίβλοι 

πλήρεις χαὶ διηγήματα. 

82. Τούτων εἷς ὧν χαὶ ὁ νῦν εἰς ὑπόϑεσιν τῷ λόγῳ προ- 

χείμενος, ὡς ὃ λόγος αὐτίχα δηλώσει σαφέστερον, ἐπεὶ τῶν ἀν- 

ϑρώπων ἀπερρωγὼς ἤδη χαϑάπαξ ὁ μηδὲν ἧττον χαὶ πρότερον 

αὐτῶν ἀποστάς, τοῦ τελειοτάτου τυγχάνειν ἔμελλε χαὶ τοῦτο δη- 

λαδὴ τῷ χοινῷ τοῦ γένους ἡμῶν ἐχϑρῷ πολλαχόϑεν δῆλον ἐτί- 

νετο, ἐξ ὧν τε φϑάσας ἤδη χατώρϑωσε χαὶ ὧν ἐφαίνετο τό γε᾿ 

νῦν ἔχον χατορϑῶν ὃ γεννάδας ὑπερφυέστατα, ὀξύτατον ὡς μά- 

λιστα χαὶ σφοδρὸν ἐγείρει τὸν ἐχείνου χαϑ’ ἑαυτοῦ πόλεμον" ὁ δὲ 

πόλεμος οἷος; Δράχοντά τινα μεγέϑει μέγιστον χαὶ ἰδεῖν φοβερώ- 

τατον ὁ νοητὸς ὑπεισέρχεται δράκων, χαὶ τούτῳ χαϑάπερ ὀργάνῳ 

τινὶ χαὶ χατὰ τοῦ μεγάλου μάχης χρησάμενος, τὸ σπήλαιον ἀωρί 

τε νυχτὸς εἴσεισι χαὶ τῆς πάλης εὐθὺς ἅπτεται, οὐ προσποιήσει 

τινὶ χρύπτων τὸν δόλον χαὶ φεναχισμῷ χαὶ χλεύῃ τοῦτον ὑπο- 

ποιούμενος, χαϑά φημι χαὶ τὴν γυναῖχα τὸ πρότερον: τίνα γὰρ 

χαὶ ἀπατᾶν ὁ σχολιὸς ἔμελλεν: ἣ πῶς ἂν χαὶ προσβαλεῖν ὅλως 

εἶχεν ἐχείνῳ τῷ νῷ χαὶ τοῖς λογισμοῖς, πάλαι τούτων ἀπεληλα- 

μένος, ὥσπερ ἀπὸ χαμίνου πυρὸς ἐμπίδες τινὲς καὶ μυῖαι καὶ 

ὅσα τῶν ζωὐφίων ἐποχούμενα χαϑορᾷται τούτῳ δὴ τῷ περὶ ἡμᾶς 

ἀέρι διὰ λεπτότητα ; ̓Αλλ᾽ ἐπεὶ πρὸς ἄνδρα τέλειον ἔχων ἐγνώ- 

χει, μᾶλα χαλῶς ἐφϑαχότα τὸ “μέτρον τῆς ἡλιχίας τοῦ πληρώ- 

ματος τοῦ Χριστοῦ" χαὶ τὴν μὲν πανοπλίαν ἀποστολιχῶς ἐνδεδυ- 

μένον τοῦ πνεύματος, ὥστ᾽ ἂν ἀσφαλῶς δύνασϑαι στῆναι πρὸς τὰς 

μεϑὸόδείας τοῦ Διαβόλου χαὶ πρός γε ἔτι ταῖς ὑπ᾽ ἐχεῖνον ἀρχαῖς 

καὶ ταῖς ἐξουσίαις πάσαις μόνος αὐτὸς ἀνδριχῶς ἀντεπεξιέναι πρὸς 

πόλεμον, τὴν δέ γε σωματιχὴν ἕξιν ἄλλως χατειργασμένον, τοῖς 

μαχροῖς πόνοις ἀπειρηχυῖαν καὶ τῷ πάμπαν ἀτρόφῳ σχεδὸν καὶ 

ἀναίμονι, τούτῳ δὴ χαὶ αὐτὸς ἀναξίως --- πῶς ἂν εἴποι τις: --- 

2426 ᾽Εφεσ, δ΄, 18. --- 26 πανοπλίαν - ἐξουσία!ς] ᾽Ἔφεσ. ς΄, 1], 12, --- 27 με- 

ϑοδίας Β. 
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ἑαυτοῦ χαὶ δυσχλεῶς ὑπ᾽ ἀμηχανίας ἐσχάτης ὃ χαχομήχανος ἐπι- 

τίϑεται. χαϑάπερ ἐπὶ στρατοπέδου χαὶ παρατάξεώς τινος οὗ μὴ 

δυνάμενοι χατὰ μέτωπον ἀντιστῆναι ταῖς φάλαγξι χἀντεῦϑεν τὸ 

πεπονηχὸς τῶν ταγμάτων ἐπιτηροῦντες προσβάλλουσιν, ἣ χαὶ τοῖς 

οὐραγοῖς τοῦ παντὸς ἀναχωροῦντες μιχρὸν ὕστερον δολερῶς ἐπι- 

τίϑενται, μᾶλλον δ᾽, ἵν᾿ οἰχειότερον εἴπῳ, χαϑάπερ αἱ μυῖαι τῶν 

ὑγιαινόντων ἀποπηδῶσαι μελῶν ὑπ᾽ ἀδυναμίας τοῖς τραύμασιν 

ἐπιτίϑενται. Εἴσεισι τοίνυν, ὅπερ ἔφην, ὁ αἰσϑητὸς ἐχεῖνος ὄφεις 

τὸ σπήλαιον, τὸν νοητὸν ἔχων ὑποχινοῦντα χαὶ πρὸς τὸ ἐχείνῳ 

βουλόμενον ἄγοντα: χαὶ πρῶτα μὲν φόφοις τε χαὶ συριγμοῖς καὶ 

πατάγοις τισὶν ἀσυνήϑεσι δονεῖν ἐδόχει τὸ σπήλαιον χαὶ φοβερός 

τις ἐφάνταζεν εἶναι χαὶ τὸ μέγεϑος ἀπαράμιλλος, παίδων ἀνοήτων 

μορμολυχείοις ὃ ἀνόητος τὸν λέοντα δεδιττόμενος. ᾿Επεὶ δ᾽ ὁ σο- 

φώτατος οὐ μᾶλλον τῷ φαινομένῳ προσέχων, τῷ χρυπτομένῳ διὰ 

τῆς ἱερᾶς προσευχῆς συνεπλέχετο χαὶ ὅλος ἀτρέμας εἱστήχει, ὅλη 

χαὶ ψυχῇ χαὶ σώματι πρὸς τὸν Θεὸν ἐχτεινόμενος, ἐχμανεὶς ἐχεῖ- 

νος ὃ μιαρός --- ὦ χρ'μάτων ἐξαισίων Θεοῦ, οἷς ἐχεῖνος ἰϑύνει 

σοφῶς τὰ ἡμέτερα, παραδιδοὺς εἰς γεῖρας ἀνόμων ἔστιν ὅτε χαὶ 

δίχαιον, ἵνα μᾶλλον δοχιμασϑεὶς ἐπὶ τέλει τῶν ἄϑλων λαμπρότερον 

ἀναχηρυχϑῇ χαὶ τοῖς ἄλλοις τύπος ὑπομονῆς γένηται ---, παίει 

τοῦτον τῷ χέρχῳ χατὰ τῶν νώτων, συμπλέξας αὐτὴν ἑαυτῇ πάν- 

τοῦεν ἀσφαλῶς πρότερον χαὶ οὕτως ἀντὶ χορύνης τινὸς σιδηρᾶς 

ἰσχυρώτατα χατ᾽ ἐχείνου χρησάμενος: ὡς δ᾽ οὐδὲν μᾶλλον ἐχεῖνος 

τῆς πρὸς Θεὸν εὐχῆς ἐνεδίδου χαὶ᾿ τῆς ἐνστάσεως, οὐδ᾽ ἐπιστρε- 

φὼς τὸ παράπαν εἶχεν ἐχείνου, τὸ προφητιχὸν ἐχεῖνό που πάντως 

ὑπάδων, “ἐν τῷ ἐγγίζειν ἐπ᾽ ἐμὲ χαχοῦντας τοῦ φαγεῖν τὰς σάρ- 

χας μου. ἐγὼ δὲ ὡσεὶ χωφὸς οὐχ ἤκουον χαὶ ὡσεὶ ἄλαλος ᾿ οὐχ 

ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ", παίει πάλιν ἐχεῖνος δίς τε χαὶ τρὶς 

ἰσχυρότερον καὶ εἰς γῆν εὐϑὺς χαταβάλλει τὸν ἀϑλητήν, μᾶλλον 

δὲ τὸ μὲν σῶμα χαταπεσὸν χατὰ φύσιν ὡς εἰπεῖν ἔχειτο, ὁ δὲ 

νοῦς ὑπερφυῶς ἀνίπτατο μάλιστα, ταῖς φυσιχαῖς ἀνάγχαις χαμπτό- 

18 Ἰὼ ιτ΄, 11 «παρέδωχε γάρ με ὁ χύριος εἰς χεῖρας ἀδίχων». --- 26 ἐγχύζειν 

Β[] ξαλμ, χς΄, 2. -- 20,238 αλμ. λζ΄, 14. 
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ἅενος ἥχιστα. Διὸ χαὶ τοῦ χατὰ γνώμην καϑάπαξ ἀπογνοὺς ὃ πο- 

λέμιος (ἐβούλετο γὰρ διὰ τούτων ἐχβαλεῖν ἂν ἐχεῖνον τοῦ σπη- 

λοίου χαὶ τῷ καλῷ τῆς ἡσυχίας ἐγχοπήν τινα δοῦναι διὰ τῆς με- 

ταβάσεως, οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ πάϑει δειλίας περιβαλεῖν τὸν ἄλη- 

πτόν τε χαὶ ἀπαϑέστατον) χαὶ χατὰ γῆῇς ἐρριμμένῳ ταῖς πλη;- 

γαῖς ἐπεμβαίνει σφοδρότερον, " συντρῖψαι τέως αὐτῷ χαὶ πονήρως 

χατά γε τὸ δυνατὸν διαϑεῖναι τὸ σῶμα βουλόμενος, ἐπειδὴ τῆς 

ζωῆς ἀφελέσϑαι, χαίτοι γε σφόδρα βουλόμενος, ἥχιστα χύριος ἦν 

ὃ μηδὲ χατὰ χοίρων αὐτὸ τοῦτο δυνάμενος, χαϑάπερ ἐν τοῖς 

Εὐαγγελίοις ἠχούσαμεν: ἀλλ᾽ ἀνϑίστησι χαὶ οὗτος ἐχείνῳ κατὰ 

χαιρὸν τὸ πρὸς Θεοῦ δεδομένον φυσιχὸν ὅπλον, φημὶ τὸν ϑυμόν, 

χατ᾽ αὐτοῦ δηλονότι μόνου τοῦ ὄφεως. χαὶ βάλλει χαιρίαν. τὸ 

φοβερὸν τοῦ Κυρίου κατ᾽ ἐχείνου δηλαδὴ βαλὼν ὄνομα, χαὶ δειλὸν 

αὐτίχα δραπέτην τὸν πρὸ μιχροῦ ϑρασύτατον διώχτην ἐργάζεται. 

“να τί "ἢ λέγων, “ὦ νοητὲ δράχων χαὶ τῷ ἡμετέρῳ .γένει διὰ 

τὴν ἄνωϑεν βασχανίαν πολέμιςε ᾿ (δοχεῖ γὰρ χἀνταῦϑα τῶν ἐκχοί- 

νοῦ λόγων ἐπιμνησϑῆναι, ἵνα χἀὶ μᾶλλον τὸν ἡμέτερον λόγον χα- 

ϑαγιάσωμεν), “Να τί", φησίν, “οὕτως ἀνενδότως ἐχϑραίνεις 

τοῦ χοινοῦ δεσπότου τῷ πλάσματι πάντα χαταπιεῖν ὑφ᾽ ἕν χεχη- 

νώς, εἴπερ οἷόν τε, χαὶ λήϑης βυϑοῖς παραπέμψαι τὴν κτίσιν 

ἅπασαν. τίς λόγος σοι πρὸς ἐμὲ τὸν Χριστοῦ δοῦλον, οὐδὲν χοινὸν 

χεχτῆσϑαι πρὸς σὲ τὸ παράπαν βουλόμενον: μᾶλλον δὲ τί σοι χαὶ 

τῷ χοινῷ τῶν χριστιανῶν γένει, οὃς αὐτὸς ὁ χοινὸς δεσπότης τῆς 

σἧς τυραννίδος ἐλευϑερώσας, χκαϑάπερ τινὶ βασιλιχῇ σφραγῖδι τῷ 

ἰδίω ἐσημειώσατο αἵματι: οὐχ οἶσϑα, πονηρὲ δοῦλε χαὶ ἀποστάτα, 

τὴν τῆς σῆς τυραννίδος χατάλυσιν: οὐ σταυρὸς χαὶ λόγχη καὶ 

πάϑος τοῦ ἀπαϑοῦς ἐϑθελούσιον τὴν μὲν σὴν ἰσχὺν καὶ τὸ χράτος 

συνέτριψεν, ἡμῖν δὲ τὸ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων χαὶ σχορπίων χαὶ 

ἐπὶ πᾶσαν τὴν σὴν πονηρὰν δύναμιν εὐχλεῶς ἐχαρίσατο: πῶς 

ταῖς δεσποτιχαῖς ἐχείναις ἀποφάσεσιν ἀπιστῶν τοῖς μὴ δεδομένοις 

ἐπιχειρεῖς καὶ χεῖρα ϑεομάγον χαϑ᾽ ἡμῶν αἴρεις χαὶ τοῖς βασιλι- 

9 Ματῦ. η΄, 28.38. Μαρχ. ε΄, 1-14. Λουχᾶ η΄ 326-84. --- 22 χεχτεῖσϑαι Β. -- 

26 πονηρὲ δοῦλε] Μάτϑ ιη΄ 82. --- 28,29 Λουχᾶ ι΄, 19. 
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χοῖς τολμηρῶς ἀνταΐρεις προστάγμασιν : ̓Αλλ’ ἐγὼ πάλαι, καλῶς 

ἴσϑι πιστεύσας, χαὶ μόνοις δὴ τούτοις, ὡς ἔχεις ὁρᾶν, παντὶ τῷ 

ϑυμῷ χαὶ ζῶν χαὶ πολιτε)όμενος ἐπὶ ἀσπίδα χαὶ βασιλίσχον αἰ- 

σϑητῶς τε χαὶ νοητῶς ἐπιβήσομαι καὶ χαταπατήσω σε τὸν ἀρχέ- 

χαχον δράχοντα ἐν ὀνόματι χυρίου Σαβαὼῦ παρατάξεως Ἰσραήλ. 

Οὔπω τὸν λόγον ἔφϑη συμπεράνας ὁ μέγας χαὶ ὁ φαινόμενος 

δράχων σὺν τῷ κινοῦντι χρυπτῶς ἀφανεῖς ἦσαν, ὡς ὑπὸ χεραυνοῦ 

φοβεροῦ τινος ἐλαυνόμενοι" χαὶ ἦν ὄντως μέγα τι χαὶ ϑεσπέσιον 

τὸ ὁρώμενον, ἄνϑρωπος χατὰ γῆς ἐρριμμένος, οὐ γυμνὸς μόνον 

χαὶ ἄοπλος, ἀλλὰ χαὶ νεχρὸς ἤδη τῷ πλείστῳ μέρει τοῦ σώμα- 

τος, ἐπωδαῖς τισι βραχυτάτων ῥημάτων αἴσχιστα ὃραπετεύειν ποιῶν 

τὸν ἐξαλείφειν αὐχοῦντα τὴν γῆν χαὶ τὴν ϑάλασσαν. Διά τοι 

τοῦτο χαὶ χαινῶν τινων χαὶ ϑεοπρεπῶν ἄνωῦε" ἀξιοῦται τῶν στε- 

φάνων ὃ νιχητὴς χαὶ οἵων οὕπω τὸ πρότερον, μᾶλλον δ᾽ αὐτὴν 

τὴν τῆς ἀνδρωπείας φύσεως ϑέωσιν εἰς ἀμοιβὴν ἤδη λαμβάνει, 

τὸ προοίμιον, χατὰ τοὺς ϑεοφόρους εἰπεῖν, τῆς μελλούσης χληρονο- 

μίας, τὸ χαινὸν τοῦ χαινοῦ τῆς δεσποτιχῇς οἰχονομίας μυστηρίου 

μυστήριον χαὶ συμπέρασμα" ὃ δὴ καὶ οὐρανῶν βασιλεία χαὶ υἷο- 

ϑεσία χαὶ τὰ τοιαῦτα τῇ Γραφῇ προσηγόρευται, οὐ χαμάτων ἀντί- 

ὅοσις ὄν, χατ᾽ αὐτοὺς τούτους αὖϑις, ἀλλὰ τῆς τοῦ δεσπότου φιλο- 

τιμίας χαὶ χάριτος ἔνδειξις. 

83. ᾿Αλλὰ προσεχτέον τῷ λόγῳ, παραχαλῶ, δεσποτιχῶν ἐπει- 

γομένῳ μυστηρίων ἐφάπτεσθαι: χίνδυνος δὲ τὸ παράπαν οὐδείς, 

οὐδέ τις ἂν ὑποψία διαμαρτεῖν ἡμᾶς τοῦ προσήχοντος, αὐτοῦ τοῦ 

ταῦτ᾽ ἰδόντος τε χαὶ παϑόντος ἀρρήτως ἀχροατὰς ἐπιστήμονας γε- 

νομένους χαὶ τῷ στερρῷ χαὶ εἰλιχρινεστάτῳ τῆς ἐν χαρδίᾳ πίστεως 

χατὰ τινὰ λόγον ταῦτα καὶ αὐτοὺς πεπονϑδότας, ὡς ἂν εἴποι τις, 

χἀντεῦσϑεν δυναμένους τὰ χαινὰ ταῦτα ῥᾷστα τοῖς παλαιοῖς συμ- 

βιβάζειν καὶ τὰ τοῖς χοινοῖς ἡμῶν πατράσι χαὶ νομοϑέταις περὶ 

τούτων αὐτῶν διωμιλημένα διδόναι τῷ λόγῳ χατὰ χαιρὸν εἰς χοι- 

νὸν ὄφελος, εἰ χαὶ μὴ πείρᾳ τινὶ χαὶ αὐτοὶ τῶν λεγομένων ἐν 

8,6 ἐπὶ ἀππίδα - ὄράχοντα) Τ αλμ.. τν΄. 18, -- ὅ ἐν ὀνόματι - Ισραηλ] Βασιλ. 1, 

ιζ΄, 4δ. --- 9 ἐρριμένος Β. -- 19,20 ἀντίδωσις Β. 
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γνώσει γεγόναμεν, μηδὲ τὸ μαχάριον ἐχεῖνο χαὶ ἄφραστον πάϑος 

σύν γε τοῖς μαχαρίοις ἐχείνοις διὰ ψυχῆς ἀχαϑαρσίαν παϑεῖν 

ἠξιώϑημεν. Εἰ δέ που ϑηρίον, κατὰ τὸν εἰπόντα, φιλόνειχόν τε 

καὶ ἄπιστον, πόρρω ποὺ στήτω, ἢ λιϑοβοληϑήσεται τῇ σφενδόνῃ 

τῶν τῆς ἀληϑείας ἐλέγχων βαλλόμενον. Ἦν μὲν οὔπω περὶ δευ- 

τέραν ἢ νύξ, οἶμαι, τὴν φυλαχήν" ὁ δὲ τοῦ σκότους φίλος ἐχεῖ- 

νος, ἥπερ ἔφην, ὑπὸ νύχτα φανείς, ὑπὸ ταύτην δὴ χαὶ ἀπώλετο 

τῇ δυνάμει χαὶ τῷ ῥήματι τοῦ Θεοῦ" ὁ δὲ γενναῖος ἀγωνιστὴς 

ἔχειτο χατὰ γῆς, τὸ μὲν σύμμαχον ὑποζύγιον, τὸ σῶμα φημί, πε- 

πληγὸς ἔχων χαὶ μὴ δυνάμενον ἀναστῆναι (δεῖγμα τοῦτο τῆς 

ἐσχάτης μανίας καὶ ἀνανδρίας ὁμοῦ τοῦ δραπετεύσαντος ἀντιπάλου), 

τοὺς ὀρθαλμοὺς δὲ συνάμα τῷ νῷ τεταμένους ἔχων ὡς εἰς τὸν 

οὐρανόν. ὁρᾷ τὸν μὲν οὐρανὸν αὐτὸν (ἐδόχει γὰρ ὕπαιϑρος ὁ τόπος 

εἶναι λοιπόν) αἴφνης διανοιχϑέντα, φωτὸς δὲ χύσιν ἄρρητον, προ- 

βεβλημένου τήν τε λαμπρότητα χαὶ τὸ μεγεϑος, χατιοῦσαν ἐχεῖ- 

ὃεν ἀϑρόον. Καὶ χαταλάμπεται μὲν ἅπαν εὐθὺς τὸ δωμάτιον, 

προχὰταυγασϑεὶς δ᾽ αὐτῷ τούτῳ χαὶ ὁ μέγας τοὺς ὀρϑαλμοὺς χαὶ 

προτελεσϑεὶς ὡσανεὶ διὰ τῶν δευτέρων τὰ μέγιστά τε χαὶ πρώ- 

τιστα (ἀγγελιχὰς εἴποιεν ἂν ἐχεῖνα δυνάμεις οἱ ϑεολόγοι τοῦ πνεύ- 

ιλατος, τὰς εἰς ταῦτα τοὺς ἀξίους ἱεραρχούσας τε χαὶ φωταγω- 

γούσας δι᾽ ἑαυτῶν), τοῦ μεγάλου χαὶ πρώτου φωτός, τοῦ φω- 

τίζοντος πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν χόσμον, ὑπερφυῶς 

μετὰ Πέτρου χαὶ τῶν υἱῶν τῆς βῥοντῆς τῶν συναναβάντων πάλαι 

Χριστῷ τὸ Θαβώριον χοινωνὸς γίνεται" πλὴν ὅσον, οὐ τῷ στερρῷ 

χαὶ ὑπερφυεῖ τῆς ἐχεῖθεν ἐξαλλομένης λαμπρότητος, ἐπὶ πρόσωπον 

χατ᾽ ἐχείνους εἰς γῆν πίπτει. Καταχείμενος δὲ μᾶλλον καὶ τὴν φυσι- 

χὴν πᾶσαν τῶν αἰσϑήσεων σχεδὸν ἀφῃρημένος ἐνέργειαν, τῷ χάλλει 

χαὶ τῇ δόξῃ χαὶ ἡδονῇ τῆς ἀρρήτως ἐχφανϑείσης ϑεότητος ὅλος 

ἀλλοιοῦται χαὶ μεταπλάττετα! τὴν ϑαυμαστὴν τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου 

2122 Ἴωάν. α΄, 9 αἦν τὸ φῶς τὸ ἀληϑινὸν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμε- 

νον εἰς τὸν χύσμον», --- 28 υἱῶν τῆς βροντῆς] Μίχρχ. γ΄ 17. --- 23,24 Ματὺ. ιζ΄, 1-8. 

Μαρχ. ϑ', 2-8. Λουχὰᾶ ϑ', 28-86. Πρβλ. Βασιλείου Καισαρείας ὁμιλίαν εἰς τὸν μδ΄ ψαλ- 

μόν [Μίρχπθ τ. 29, σ. 400] «εἶδον δὲ αὐτοῦ τὸ χάλλος Πέτρος χαὶ οἱ υἱοὶ τῆς βροντῆς 

ἐν τῷ ὄρει ὑπερλάμπον τὴν τοῦ ἡλίου λαμπρότητα» 
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ἀλλοίωσιν, ἰδεῖν σὺν τοῖς ᾿Αγγέλοις ἀξιωϑεὶς ἐν σαρχί----ὦ τοῦ 
(ἐ -« χαινοῦ μυστηρίου καὶ ϑαύματος!---“ ἃ ὀφθαλμὸς οὐχ οἷὸς χαὶ οὕς οὐχ 

4 Ἐ . 4 ἤχουσε χαὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐχ ἀνέβη "- ὃ δηλαδὴ περὶ τῶν 

τοῦ Λόγου μαϑητῶν ἐχείνων ὁ Δαμασχηνὸς ϑεολόγος ἐδίδαξε. μ,ἅλ- 

λον δὲ χἀχεῖνοι χατὰ γῆς ἔπιπτον, εἴτε τῷ τοῦ μεγάλο" φωτὸς 

ὑπερβάλλοντι, εἴτε τῇ προσβολῇ τῆς μαρτυρούσης ἐχπλαγέντες πα- 

τρικῆς φωνῇς ἄνωϑεν, εἴτε χαὶ ἀμφοτέροις τούτοις, ὡς ἄν, τῆς 

φυσιχῆς πάσης ἀποπαυϑείσης αἰσϑήσεως πρότερον, ἐν πνεύματ’ 

δυνηϑῶσιν ἰδεῖν τὰ ὑπὲρ πάντα νοῦν τε χαὶ αἴσϑησιν. Διὸ χαὶ 

“ διαγρηγορήσαντες "᾿, ὥς φησιν ὁ εὐαγγελιστής, μετὰ τὸν χάρον ἐχεῖ- 

νον δηλαδὴ χαὶ ὧν τῶν αἰσϑήσεων νέχρωσιν (ἦσαν γάρ φησιν 
“ὃ 3 ’ 39 ΡΟΣ ἧς 2. ’ δ 7,» 31 ᾿ Φ Α 

πνῳ βαρούμενοι᾽), “εἶδον ὑπερφυῶς τὴν ἐχείνου δόξαν", τὴν ὑπὲρ 

πᾶσαν ἀνθρωπίνην χατάληψιν. τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῖς ἐν πνεύματ' 

μετασχευασϑέντων πρὸς τὸ ϑειότερον᾽ “Θεὸν γάρ", φησὶν ὁ αὐτὸς 

ϑεολόγος, “ οὐδεὶς ἑώραχε πώποτε". χαὶ ὃ δὲ ἑώραχεν. ἐν πνεῦματ' γός, ρ ἢ ι 

τοῦτο τεϑέαται. Διαγρηγορήσας χαὶ οὗτος τοιγαροῦν --- δεῖ γὰρ 
Ύ ; 9 “Ὁ ΎΝ ε -“ “. Ν ᾿ . 

αὖϑις τὸν λόγον ἀναλαβεῖν -- εἰδεν ὑπερφυῶς ἀπὸ μέρους, χατὰ 

τὸν μέγαν εἰπεῖν ᾿Αϑανάσιον, τὸ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος μυστήριον᾽ 

εἰὼς τὸν γλυχύτατον Ἰησοῦν ἀρρήτῳ τινὶ χάλλει χαὶ γλυχυτάτῳ 

φωτὶ τῆς φυσιχῆῇς τῆς δὰ τος δόξης ἐχ τοῦ ἐχ Μαρίας ἁγίου 

σώματος, κατὰ τὸν αὐτὸν ϑεολόγον. ἐχλάμποντα" εἶδε τοῖς ὑπερ- 
ἑν 

! 
ν φυέσιν ἐχείνοις εν ε ς οὺς ἐν τοῖς ἀξίοις ἢ δημιουργὸς μετα- 

σχευάζε: τοῦ πνεύματος δύναμις, πρὸς μετοχὴν δηλαδὴ τῆς ὁρα- 

τῆς τοῦ λόγου ϑεοφανείας, τὰ φυσιχοῖς ὀφθαλμοῖς χαὶ καρδίαις 

ἀνδρώπων ἄβατά τε χαὶ ἄϑιχτα οὐχ ἐν τῷ μέλλοντι μόνον, ἀλλὰ 

χἀνταῦϑα τούτοις ὁρώμενα, χατὰ τὸν μέγαν τῶν μεγίστων φημὶ 

μυστηρίων αὐτόπτην τε χαὶ μυσταγωγὸν Διονύσιον: “ὅταν γὰρ 

ἄφϑαρτοι καὶ ἀϑάνατοι", φησὶν οὗτος, “γενώμεϑα χαὶ τῆς χρι- 

τοειδοῦς χαὶ μαχαριωτάτης ἐφιχώμεϑδα λήξεως, πάντοτε σὺν 

Κυρίῳ, κατὰ τὸ λόγιον, ἐσόμεϑα, τῆς ὁρατῆς αὐτοῦ ϑεοφανείας 

ἐν πανάγνοις ϑεωρίαις ἀποπληρούμενοι, φανοτάταις μαρμαρυγαῖς 
ΗΝ 

ἡμᾶς περιαυγαϊζούσης, ὡς τοὺς μαϑητὰς ἐν ἐχείνῃ τῇ ϑειοτάτη 

9:8 Κοριν). 1. 8΄, 9. --- 1012 Λουχὰ ϑ', 85. -- 1416 ᾿Ιωᾶν. α΄, 18. 
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μεταμορφώαει". Οὕτως ὁ μέγας Στέφανος ἐν μέσῳ φονῶντι τῷ 

συνεδρίῳ τῶν Ἰουδαίων ἱστάμενος, εἰς οὐρανὸν ἀτενίσας, εἶδε τὸν 

Κύριον: οὕτω τῷ σχεύει τῆς. ἐχλογῆς ἐν ὄρε: φανεὶς ὁ Χριστὸς 

ἀστραπήμορφος, χατὰ τὸν ϑεοφόρον φάναι Δαμασχηνόν, τὸ ὄμμα 

μὲν σχοτίζει τῆς σαρχός, διὰ τὸ ἀτέλεστον, τὴν δὲ φυχὴν συνε- 

τίζει πρὸς ϑεοσέβειαν. οὕτως ᾿Αντώνιος ὁμοῦ χαὶ Μαχάριος χαὶ 

εἴ τις τοῦ χατ᾽ ἐχείνους χόμματος ἕτερος, χατὰ τοὺς ϑείους χρη- 

σμούς, χαϑαρϑέντες εἴοον τὸν Κύριον" “μαχάριοι γάρ" φησιν “οἱ 

χαϑαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται", οὐχ αὐτὴν δη- ροὶ τῇ χαρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τ ξὸν ὄψονται, οὐχ αὐτὴν δη 

λαδὴ τὴν τοῦ Θεοῦ φύσιν, ἥτις ποτέ ἐστι (Θεὸν γὰρ οὕτως οὐ- 
“Δ ες» “ ς-- 9 ν ., ΚΝ, 39 , ες « ᾿ ᾿ δεὶς ἑώραχε πώποτε᾽ “οὐ γὰρ μὴ ἴδῃ, φησίν, “ἄνθρωπος τὸ 

πρόσωπόν μου χαὶ ζήσεται᾽), ἀλλὰ τὴν φυσιχὴν ἐχείνου δόξαν 

τε χαὶ ϑεότητα, τὴν τρυφὴν τῶν ἀγγελιχῶν ταγμάτων τε χαὶ δυ- 

νάμεων. τὴν μέλλουσαν τοῦ Θεοῦ βασιλείαν, ἧς τὰ προοίμια, χατὰ 

τὸν μέγαν εἰπεῖν Βασίλειον, οἱ συνανελϑόντες Χριστῷ τὸ Θαβώριον 

ἰδεῖν ἠξιώϑησαν χαὶ εἴ τις χατ᾽ ἐχείνους τῆς τοιαύτης ϑεοπτίας 
3 , »᾿ 4 δὰ , . , Ν ἠξιωμένος, χαϑάπερ ἤδη φϑάσας ὁ λόγος ἐδήλωσε. 

84. Τούτων ὁ ϑεσπέσιος Σάβας τοῖς μὲν ἁμιλληϑείς, τῶν 
ᾳολ [ 4“᾿ “ἍἊι Δ » δ ’ , ἂν 

ὃε μιχρὸν ἀπολειφϑείς, ἔστι δὲ οὖς χαὶ ὑπερβαλών, χαὶ τῆς με- 

Ἰάλης ἐχείνης χάριτος καὶ ϑεοφὰανείας μετὰ πολλοῦ τοῦ περιόντος 

χοινωνὸς ἐχρημάτισε. Τοῦτο χἀμοὶ βουληϑεὶς ὃ μέγας παραδεῖξα! 

ποτε τὸ μυστήριον, χαὶ ὡς αὐτὸς ἐχεῖνος μετὰ Πέτρου χαὶ τῶν 

υἱῶν τῆς βροντῆς τοῦτο πάσχειν ἠξίωται, ἐπεὶ τὰ τῆς δεσποτι- 

χἧς μεταμορφώσεως πανδημεὶ πανηγυρίζοντες ἦμεν --- ἦν γὰρ ἡμέρα, 

χαῦ᾽ ἣν τῷ δεσπότῃ τελεῖσϑαι τὰ τοῦ μυστηρίου νομίζεται.---, ἐν 

μέσῳ τῶν ἀδόντων τὰ τῆς ἑορτῆς ἑστῶτί μοι συνιστάμενος, τὰ 

χείλη μοι τοῖς ὠσὶν ἐμβαλών, ὥστε δὴ -χαὶ προσάψασϑα!:, “ἧΕἰς 

τοῦτο τὸ μυστήριον ἐν ἀπορρήτοις " εἶπεν, “ὦ βέλτιστε, φϑάσαι δεῖ 

τὸν πρὸς τὴν εὐαγγελιχὴν ἐπειγόμενον τελειότητα ", ᾿Εγὼ δὲ πρὸς 

τὸν λόγον ἐχπλαγεὶς στρέφω τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀϑρόον πρὸς τὴν 

12 Πράξ. ζ΄, δ. -- 8,9 Ματϑ. ε΄, 8. -- 11{12 ᾿Εξόδ. λγ΄, 20. --- 14)16 Βα- 
σιλείου ὁμιλία εἰς τὸν μδ΄ ψαλμόν [ΜΙρηθ τ. 29, σ. 400] «τὰ προοίμια τῆς ἐνδόξου 

᾿ - , 4 - - νν [Ὁ ΞΆΡῚ Η Σ: ᾿ 

αὐτοῦ παρουσίας ὀφθαλμοῖς λαβεῖν χατηξιώϑησαν». 
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ἱερὰν ὄψιν ἐχείνην, ὥστ᾽ ἂν ἐρέσϑαι τι περὶ τούτου σαφέστερον, 

χαὶ τῶν αὐτῶν μὲν αὖϑις ῥημάτων σχεδὸν ἥκουσα, τὴν δ᾽ ὄψιν οὕτω 

δεδοξασμένην εἶδον χαὶ χαρᾶς ὑπερβαλλούσης καὶ λαμπρότητος 

ἔμπλεων, ὡς ἄρτι τότε τῆς δεσποτιχῇῆς μετασχοῦσαν ἐχείνης ϑεο- 

πτίας τε χαὶ μεταμορῳφώσεως" ὃ δὴ χαὶ πρὸς ἀλήϑειαν ὄν, ἐμοὶ 

βλεπόμενον τέως οὐ χαϑωρᾶτο, χαὶ ἀχουόμενον ἐνθεῖναι τὴν ἕαυ- 

τοῦ σύνεσιν ἀχριβῶς οὐχ ἠβούλετο διὰ τὸ ἀνάξιον: ἐχρατοῦντό μου 

γὰρ οἱ ὀρθαλμοὶ δι’ αὐτὸ τοῦτο, τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν, ὡς οἱ 

περὶ τὸν Κλεώπαν πάλαι τὸν Κύριον, ἐπειδὴ χαὶ αὐτὸς μετὰ 

τὴν ἑσπέραν, τὴν τοῦ νοητοῦ φημι τούτου φωστῇρος ἐχδημίαν, 

ταὐτὰ τοῖς εἰρημένοις τοῦ Λόγου μαϑηταῖς ὀδυνηρῶς λέγειν ἔμελ- 

λον: “Οὐχὶ ἢ χαρδία ἡμῶν χαιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει 

ἡμῖν ἐν τῇ τῆς ζωῆς ταύτης ὁὸῷ χαὶ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰ 

τοῖς πολλοῖς συγχεχαλυμμένα μυστήρια. ἀλλ᾽ Ἰωάννῃ πάντως 

ἀποκαλυφϑῆναι τὸ μυστήριον ἔδει, τῷ γνησιωτάτῳ τῶν μαϑυητῶν, 

ἐν τοῖς πειρασμοῖς τῷ διδασχάλῳ συνδιαμεμενηχότι χαὶ ταύτην δε- 

ξαμένῳ τῆς προσεδρείας ἀμοιβὴν τὴν ὑπέρτιμον: ὃς χαὶ τὰ σχιω- 

δῶς ἡμῖν ὁραϑέντα τότε χατὰ μέρος ἐχφαίνων νῦν, τοῦτο πρὸς 

δόξαν ἡμῖν χαταλείπει τέως, τὸ λόγοις ἔχειν προτιϑέναι ταῦτα χαὶ 

τοῖς ἑξῆς, εἰς δόξαν τοῦ δοξάσαντος ἐχεῖνον ὑπερφυῶς χαὶ χοινὸν 

ὄφελος ". Εϊΐεν. 

85. Ἃ δὲ τῷ μεγάλῳ χαϑεξῆς πέπραχται, τοῦ μὲν ἀμη- 

χάνου χάλλους τῆς μαχαρίας ἐχείνης ϑεότητος χἀὶ τῆς ἐχεῖϑεν 

ἐχπηδώσης ἀρρήτως αἴγλης ἀρράστως παρ᾽ ὅλην ἐχείνηυ τὴν 

γύχτα χατατρυφῶν ἵστατο᾽ ἐπεὶ δὲ τῆς γυχτὸς ἀπιούσης χαὶ τὰ 

τῆς ὑπερφυοῦς ϑεοπτίας ἀφίπτατο χαὶ πρὸς ἑαυτὸν χαὶ τὴν χατὰ 

φύσιν ἕξιν ἀπὸ τῆς ὑπὲρ φύσιν ἐχστάσεως ἐπάνήρχετο, οἱ μὲν 

περιπείροντες τῆς ἐν Θαβωρίῳ πάλαι ϑεοφανείας λυόμενοι μη- 

δενὶ τὸ ὅραμα φράζειν δεσποτιχῶς τοῦ συνόντος δεσπότου προστάσ- 

σοντος ἤχουον, ἕως οὔ “ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου" ἐχ νεχρῶν ἄνα- 

στῇ ὃ δὲ σιωπὴν ἐχ μαχροῦ τάξας τοῖς χείλεσιν οὐδὲ ϑεατὸς 

εἶναι μετὰ τὴν φριχτὴν ἐχείνην ϑεωρίαν τινὶ τῶν πάντων ἐβού- 

8 τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν] Λουχᾶ χδ΄, 10. -- 9 Λουχᾶ χδ΄, 18. 
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λετο, οὐδὲ τοῦ δωματίου προϊόντα τις αὐτὸν ἐξ ἐχείνου τὸ σύνολον 

ἐϑεάσατο, ἀλλ᾽ ἦν ὅλος ἠλλοιωμένος χαὶ τὴν μαχαρίαν ἐξεστηχὼς 

ἔχστασιν, τὸ φανὲν ἐχεῖνο τοῦ δεσποτιχοῦ προσώπου χάλλος διὰ 

παντὸς τῷ νῷ φανταζόμενος χαὶ χρουνηδὸν ἀεννάως προχέων τὰ 
“Ὡς; ἤ “« « 49 43 5 κι Η “ ς ὩὉ} ΒΞ “Ὁ ἢ 

τῆς ἀρρήτου χαρᾶς δαχρυα. ᾿Αλλ οὐχ ἦν χρυβῆναι τὸν τοσοῦτον 

τῆς ἀρετῆς πυρσόν, οὐδὲ τὴν ϑαυμάστὴν ἐχείνην χαϑάπαξ διαλα- 

ϑεῖν εὐωδίαν τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ πνεύματος, ὅτι μηδὲ 
. 3 ’ .., ’ , μὴ » ν᾽» . τὸν ἐν χόλποις ἀρώματα φέροντα διαλαϑεῖν οἱόν τε, χἂν αὐτὸς 

τοῦτο βούληται, φυσιχῶς τῆς ἐχεῖϑεν προϊούσης εὐωδίας μὴ ὃδυ- 

ναμένης χατέχεσϑαι, ἀλλὰ τὸν μὲν παρ᾽ Ἡμῶν εἰσπνεόμενον τοῦ- 

τον ἀναχρωννύσης ἀέρα, δι᾽ αὐτοῦ δὲ πάλιν ταῖς τῶν ἐντυγχανόν- 

των αἰσϑήσεσι προσβαλλούσης ὀξύτατα’ διὸ χαὶ παμπληϑεὶ πρὸς 

τοῦτον ἁπανταχόϑεν συνέρρεον οἵ τε περὶ τὸν Ἰορδάνην ἀσχούμε- 

νοι μοναχοὶ χαὶ Παλαιστίνη πᾶσα χαὶ τῆς τῶν Σύρων γλώττης 

ὅσοι δηλαδὴ τὰ Χριστιανῶν ἀχριβῶς ἦσαν πρεσβεύοντες" ἀλλ᾽ ἐχεῖ- 

νος τοῖς πᾶσι τὸ παράπαν ἀνομίλητος ὦν, ὅπερ ἔφην, ἐπὶ πολὺ 
“»κ , 4 4 9 ἰ Ἁ οἷ, “0 “ 9 ἢ 93 ͵ῖ 

ὁὲ χαὶ ἀϑέατος, οὐχ ἐν τούτῳ τὸ πῦρ τῆς χαλῆῇς ἐπιθυμίας ἐχεί- 

νων χατέσβεσε᾽ μᾶλλον μὲν οὖν χἀντεῦϑεν ἢ τοῦ ἔρωτος φλὸξ 

ἐχείνοις ἀνῆπτο χαὶ πολλῷ σπουδαιότερον ἐχεῖσε πάντες συνέτρε- 
ω ᾿ 5 [ . ’ “ ἍΝ ὦ ὩΦΉΝΝ Ύ 4. ΠῚ χον, ὥστε τὴν μαχαρίαν ἐχείνην ὄψιν ἰδεῖν τέως, ἧς οὐδὲν ἥδιον, 

οὐδ᾽ εἰς ὠφελείας λόγον ἀνυσιμώτερον. Καὶ μέντοι χαὶ πείϑουσιν 

αὖϑις τὴν μαχαρίαν Ψυχῆν, τὸν τερπνὸν τῆς ταπεινώσεως χαὶ 
« ’ «᾿ φ΄"Ὠ ’ ο Ύ ᾿ “« ΄“ 

τῆς ἀγάπης ὄντως παράδεισον. Πάντας μὲν οὖν τὸ τῆς ἀγγελιχῆῇς 

ἐχείνης πολιτείας ὑπερέχον ὑπερβαλλόντως ἐξέπληττε, χαὶ οὐχ ἦν 

ὅστις ἐχεῖνον ἰδὼν χαί τινα τῶν χατ᾽ αὐτὸν ἐχμαϑών, ὃς οὐ 

μεγίστην ἐντεῦϑεν ἐχαρποῦτο τὴν ὄνησιν, τοῖς γε μὴν λεπτοτέροις 

τὴν γνῶσιν χαὶ ἀσχήσει παντοδαπῆς ἀρετῆς χεχοσμηχόσι τὸ φρό- 

νημα χαὶ διὰ νεύματος ὁμιλῶν ἦν ἔστιν ὅτε καὶ πρὸς τὰς πεύ- 

σεις ἐχείνων ἀποχρινόμενος. οἵ δὴ χαὶ τοῦ τῆς σοφίας ἐχείνου 

βάϑους τῆς τε ϑεωρίας συνιέντες ἐντεῦϑεν χαὶ τῆς χαϑαρότητος 

ὅση δύναμις ἡδονῆς τε χαὶ ϑαύματος ἐπληροῦντο χαὶ πατέρα χαὶ 
ἊΝ 

διδάσχαλον τοῦτον ἐχάλουν, οὐδὲν τῶν θαυμαστῶν ἐχείνων πατέ- 
[ 49 “ } Ν , ΄“΄- : 4 . ΩΣ , ρων, ᾿Αντωνίου τέ φημι χαὶ Σάβα χαὶ τῶν χατ᾽ αὐτούς, τὸ πα- 
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ράπαν ἐνδέοντα᾽ ὃ δὲ τῷ περιόντι τῆς ταπεινοφροσύνης -τᾶσ' 

νῦν ὑποπίπτων, χεῖράς τε χαὶ πόδας ἐχείνων ἦν χαταφιλῶν μεῦ 

ὅσης οὐχ ἄν τις εἶπε τῆς περιχαρείας χαὶ τῆς ἁπλότητος (ὃ ὃὴ 

χαὶ μᾶλλον τὰς ἐχείνων ὑπερφυῶς ἐχειροῦτο γνώμας), καὶ πάντες 

τῆς ἐχείνου ψυχῆς καὶ τῆς ἀρετῆς ὥσπερ ἐξήρτηντο χαὶ οὐδ᾽ ἀπο- 

στῆναι τὸ παράπαν ἠδύναντο. 

86. Τρίτον μὲν οὖν ἔτος ἤνυστο τῷ μεγάλῳ τουτὶ παροι- 

χοῦντι τὸ σπήλαιον χαὶ πολὺς ὃ περὶ αὐτοῦ λόγος, ὅπερ ἔφην, 

ἦν πανταχοῦ, χαὶ πλήρεις τοῦ χατ᾽ αὐτὸν ἧσαν ϑαύματος ἄπανυ- 

τες ἐχείνῳ δὲ ταῦτ᾽ οὐχ ἣν ἀνεχτὰ τὸ παράπαν, οὐδὲ τὴν παρὰ 

πάντων εὐφημίαν χαὶ δόξαν ὁσημέραι προστιϑεμένην εὐχερῶς 

ἔρερεν: ἄλλως τε καὶ τὸ πάντῃ μεμονωμένον τε χαὶ φιλήσυχον 

ὡς τὰ πολλὰ χαϑορῶν ἑαυτῷ ἐγχοπτόμενον, τοῦ σπηλαίου 
9 [ Ἢ " “ 9 , ’ ᾿ 4 ἢ η » 

χαὶ τῆς γῆς ἐχείνης, πάντας τοὺς αὐτόϑι λαϑών, εὐϑέως ἀφίστα- 
) 

ται χαὶ τὸν Ἰορδάνην τάχιστα διαβὰς τὴν ἐνδοτάτω χαὶ πᾶσιν 

ἄβατον ἔρημον εἴσεισιν, ἵνα δὴ καὶ τὴν ϑαυμαστὴν Αἰγυπτίαν 

ἐχείνην ὑπερφυῶς ἀσχουμένην ἐντετυχηχέναι τῷ μεγάλῳ φασὶ Ζω- 

σιμᾷ. ᾿Εχεῖσε τοιγαροῦν χαὶ αὐτός, κατὰ ζῆλόν που πάντως ἐχϑδ΄- 
Ἁ 39, ». ΄“ 4 “ἕῳ . “-ὔῳ , 4 

νης, χαὶ τὸν ἔσχατον ἀποδὺς χιτῶνα, μεῦϑ᾽ ὅσης τῆς ἡδονῆς ἄπει- 
σιν" οὐδὲ γὰρ ἠρεμεῖν ὅλως εἶχε, τῷ γλυχυτάτῳ βέλει τοῦ δε- 

ῇ Η Α Ἁ ᾿ »Ἢ μ»" 4 ᾽ 

σπότου τρωϑείς, ἀλλὰ τὸν φανέντα χκαϑάπαξ δεσπότην ἀρρήτῳ 

ψυχῆς ἔρωτι φανταζόμενος χαὶ τοῦ γλυχυτάτου φωτὸς ἐχείνου μηδὲ 

βραχὺ γοῦν ἀπολειφϑῆναι βουλόμενος, “ Ποῦ μένεις χαὶ ποῦ χοι- 
ὩΣ 4} ᾿- ..:.» 9 χῶὼς- ἔλ ««. "Δ ΤΣ ς ὥχν δόξ ᾿ " 

τάζῃ", πρὸς αὐτὸν ἐρωτιχῶς ἔλεγε" “ δεῖξόν μοι τὴν δόξαν σου, γνω- 

στῶς ἴδω σε’ ἀπόδος μοι τὸ τῆς εἰχόνος χάλλος χαὶ τὸ μέγα τῆς 

υἱοϑεσίας καὶ τῆς σῆς βασιλείας ἀξίωμα, οὗ με καὶ χοινωνὸν ἤδη 

γενέσϑα: φιλανϑρώπως ὁ φιλάνϑρωπος δεσπότης ὑπὲρ πάντα λόγον 

ἠξίωσας". Ταῦτα πρὸς τὸν δεσπότην ἡσυχῇ λέγων, τὸ μέγα τῆς 

ἐρήμου πλάτος ἐχεῖνο διήει, πέλαγος ἄπλετον οἷονεί τι χαὶ τοῖς 

ὀρθαλμοῖς οὐχ ὁρίζον, γυμνὸς χεφαλὴν τε χαὶ πόδας σὺν ὅλω 

τῷ σώματι βραχύτατόν τ' ῥάχος περιεζωσμένος μόνον διὰ τὸ εὔ- 

σχημον, ὥσπερ δὴ χαὶ τὸ πρότερον: ἄτροφος τὸ παράπαν χαὶ 

8 περιχαρίας Β. -- 12 μεμονομένον. --- 17 ἐντυχικέναι Β. --- 2ὅ χάλος Β. 
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ἄποτος, πλὴν εἰ μὴ βοτάναις ἀγρίαις ἐντύχοι που χαὶ σταγόσιν ὀλ΄- 

γαις τισὶν ὕδατος, χαὶ τοῦτο διὰ συχνῶν ἡμερῶν, ἐπεὶ χαὶ ταῦτα 

σπανίως ταῖς ξηροτᾶταις ἐχείναις ἐρήμοις παραφύεσϑαι πέφυχε, 

ϑέαμα φριχτὸν ὄντως χαὶ τὴν φύσιν αὐτὴν φημι τῶν ᾿Αγγέλων 

ἄγον εἰς ἔχπληξιν. Οὕτω τοιγαροῦν ταῖς ἐρήμοις ἐχείναις ἐμφιλο- 

χωροῦντι τῷ μεγάλῳ τῆς τοῦ Θεοῦ βασιλείας ἀγωνιστῇ, σχληρο- 

τάτοις τισὶ χαὶ χαϑ᾽ ὑπερβολὴν ἀνύδροις συμβαίνει ποτὲ χωρίοις 

περιπεσεῖν, οὕτως ἀχριβῶς ἀνίχμοις τε χαὶ ξηροῖς, ὡς ἐφ᾽ ὅλαις 

ἡμέραις πεντήχοντα μὴ βοτάνῃ τινὶ τὸ παράπαν, μὴ φεχάδι χαὶ 

δρόσῳ τῇ ἐχ νεφῶν, μὴ νοτίδι κάτωϑεν ὁπωσοῦν ἀναδιδομένῃ πε- 

ριτυχεῖν: ὅϑεν χαὶ τῆς φυσιχῇῆς αὐτὸν κατ᾽ ὀλίγον ἀπολιπούσης 

ὑγρότητος, συναπέληγεν ἤδη χατὰ μιχρὸν χαὶ τὰ τῆς ζωῆς, χαὶ 

βραχύ τι νεχροῦ διαφέρων χατὰ γῆς ἔρριπτο, λεπτά τινα πνέων 

χαὶ τὸν ΓΑγγελον, ὡς αὐτὸς ἐχεῖνος ἔφασχεν ὕστερον, φανταζό- 

μένος, ὅσον οὐχ ἤδη, παραληψόμενον τὴν ψυχήν. Οὕτω τοίνυν 

αὐτόϑι χειμένῳ χαὶ τὰς μὲν ἐλπίδας πάσας ἀπειπόντι τῆς κάτω 

ζωῆς, ἄνω δὲ μόνον βλέποντι χαὶ τὸν “Αγγελον χαραδοχοῦντι, χα- 

ϑάπερ ἔφϑην εἰπών, ἰδοὺ χαὶ ὁ προσδοχώμενος Αγγελος λαμπρὸς 

λαμπρῶς ἄγαν ἐφίσταται, χαταπεμφϑεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, οὐ μὴν 

ὥστε χαὶ τὴν φυχὴν ἐχείνου λαβεῖν, χαϑάπερ ἐχεῖνος ὑπέλαβεν, 

ἀλλ᾽ ὥστε καὶ σϑένος ἐνθεῖναι μᾶλλον, ἀναψυχῆς ἀπειρηχότι τε μετα- 

δοῦναι χαὶ πρός γε τὸ βέλτιον χαὶ ψυχὴν καὶ σῶμα μετασχευάσα! 

χάλλιστα χαὶ μετὰ τοῦ γιγνομένου παντός" ἄρρητος γάρ τις εὐω- 

δία σὺν ἐχείνῳ χατιοῦσα χαὶ δρόσος ἅμα χαὶ φῶς ἀνέψυχέ τε κατὰ 

γῆς ἐρριμμένον τὸν ἀϑλητὴν καὶ τὸ πᾶν ἐχεῖνο χωρίον ἀϑρόως εἰς 

ἑαυτὰ μετεσχεύασεν. Εἶτα χαὶ τῆς τοῦ χειμένου δεξιᾶς λαβόμενος 

ὁ φανεὶς ἀνίστησί τε καὶ πρὸς ὑγείαν ἀποχαϑίστησιν ἱλαρῶς καὶ 

φιλίως, ὡς ἄν τις τῶν πάλαι χοινωνῶν χαὶ συνήϑων, αὐτῷ τὰ 

[έλτιστα προσλαλεῖ, “᾿Ανὸρίζου " λέγων, “ὦ φίλος, καὶ ἴσχυε, 

καὶ μηδεὶς τὸ παράπαν προσέστω σοι φόβος: σύμμαχός σοι χαὶ 

γὰρ ἄμαχος αὐτὸς ἐγὼ παρέσομαι πανταχοῦ, τοῦτό μο!: προστα- 

11 χατολίγον Β. -α 12 μηχρὸν Β. -- 18 προσδοχόμενος Β. -- 26 ἐρριμέ- 

νον Β. 
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χϑὲν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, Οὔπω τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως ἐξαγ- 

γείλας ἔφϑη τελείως ὁ φανείς, χαὶ φῶς αὐτίχα. πολλῷ τοῦ προ- 

τέρου ϑειότερόν τε χαὶ λαμπρότερον ἐπιστάν, αὐτὸν ἐχεῖνον ἐν 

ἑαυτῷ παρεδείχνυ τὸν βασιλέα, χαϑάπερ χαὶ πρότερον ἤδη φϑα- 

σας ὁ λόγος δεδήλωχεν. Καὶ ἢ ἐχεῖϑεν ἄρρητος αἴγλη προβαλοῦσα 

χαὶ ϑυμηδία, ἢ ὑπὲρ πᾶσαν ἐπιϑυμίαν ἀχόρεστος ἔφεσις, τὸ ἀχρό- 

τατον ὄντως τῶν ὀρεχτῶν, εὐϑὺς ἐχείνῳ τὰ πάντα γίνεται χαὶ 

τροφὴ χαὶ ῥῶσις, ἀπαλλαγή τε τοῦ λυποῦντος παντοία χαὶ πολλα- 

πλασίων τις τοῦ ἐνδέοντος ἀναπλήρωσις. συναλλοιοῦσϑαι γάρ πως 

χάὶ συμπάσχειν τῇ φυχῇ καὶ τὸ σύμφυτον σῶμα τὸ μαχάριον τουτὲ 

πάϑος οἱ ταῦτα παϑόντες χαὶ διδάξαντες ϑεοφόροι φασίν. “Ἢ φυχὴ 

γοῦν, φησὶν ὁ ϑεόληπτος Μάξιμος, “γίνεται ϑεὸς τῇ μεϑέξει: 

τῆς ϑεϊχῆς χάριτος, συνϑθεωθϑέντος αὐτῇ χαὶ τοῦ σώματος, κατὰ 

τὴν ἀναλογοῦσαν αὐτῷ μέϑεξιν τῆς ϑεώσεως ἢ. 

87. Οὕτω μὲν οὖν ὁ τῆς ὑψηλοτάτης ἐχείνης ϑεωρίας μύ- 

στης χαὶ μυσταγωγὸς ΓΑγγελος τὸν μέγαν ἐνισχύσας αὐτῆς ϑεω- 

ρὸν, τῷ μεγάλῳ τούτῳ συναπέπτη ϑεάματι' ὁ δ᾽ ἰσάγγελος οὗτος 

ἀγωνιστὴς τῷ μὲν σώματι τὴν βαϑυτάτην χαὶ ἄνιχμον ἔρημον 

ἐχείνην αὖϑις διήει, χαρᾶς ὅλος πεπληρωμένος χαὶ ἀφάτου τινὸς 

ἡδονῆς, τῷ ὃὲ νῷ τὸν οὐρανὸν χαὶ τὰ ἐχεῖ χάλλῃη διόλου περι- 

πολῶν ἦν, αὐτόϑι τὸ πολίτευμα χαὶ αὐτὸς χατὰ Παῦλον ἐναρ- 

γῶς ἔχων ἤδη τὸν μέγαν, τὸν εἰς τρίτον οὐρανὸν ἀνελϑόντα καὶ 

ῥημάτων ἀρρήτων ἀνυρωπίναις δηλαδὴ γλώσσαις ἀχούσαντα. Τούτῳ 

χαὶ τῆς ὑπερφυοῦς ἁρπαγῆς νοερῶς καὶ τῶν μυστηρίων χοινωνή- 

σας ὁ μέγας. ἃ μὲν αὐτόϑι χατὰ μέρος ἴδοι τε χαὶ ἀχούσοι, τὰ 

μὲν πλείω χαὶ ὡς ἄφϑεγχτα τὸ παράπαν χαὶ ἀχοῇς ἀνϑρωπίνης 

ἐπέχεινα, χατ᾽ αὐτὸν δὴ τοῦτον χἀχεῖνος σιγῇ τετίμηχεν. ἃ δὲ 

τοῖς αὐτὸς αὑτοῦ φίλοις χαὶ μύσταις παρέδειξε μυστιχώτερον, ταῦτα 

δὴ χαὶ αὐτός, χαϑόσον οἷόν τε, συνελὼν δώσω τῷ λόγῳ, αὐτὸν 

προστησάμενος τοῦ λόγου τὸν ἐχείνου Θεόν, μηδέν τι τῆς ἀλη- 

ϑείας ὑφεῖναι, μηδὲ τὴν ὑψηλοτάτην τοῦ ἀνδρὸς ἑχοντὶ φιλοσοφίαν: 

ὑβρίσαι, εἰ καὶ φειδοῖ τῶν ἀσϑενεστέρων ἔστιν οὗ τὸν λεπτότερον 

21 πολίτευμα] Φιλιπ. γ΄. 20. --- 22|28 Κορινῦ. 2 ιβ΄, 2-4. 
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λόγον συστέλλομεν, μέτρα τιϑέντες εὐλόγως λόγοις τε χαὶ χαι- 

ἴς. χατὰ τὸν σοφὸν δηλαδὴ Σολομῶντα, χαιρὸν δρίζοντα παντὶ 

πράγματι, χαὶ οὐδ᾽ ἄπο γνώμης ἐχείνῳ τὸ “ πᾶν μέτρον ἄριστον", 

ἄριστα χαὶ ὡς ὀλίγοι τῶν πάντων φιλοσοφήσαντι. ᾿Αλλ᾽ ἐπὶ τὸ 

προχείμενον αὖϑις ἴωμεν. 

358. ᾿Ενιαυτῶν μὲν χύχλος ὅλων τριῶν ἐμέτρει τῷ ἀϑλητῇ,. 

τὴν ἐν ταῖς ξηροτάταις ταύταις ἐρήμοις περίοδον πρός τε χειμῶνα 

χαὶ χαύσωνα γενναίως ἀνθισταμένῳ τῷ ἀσάρχῳ τε χαὶ ἀτρόφῳ 

πρός γε τὰς ἀύλους ὑπὲρ πάντα λόγον ἁμιλλωμένῳ δυνάμεις χαὶ 

τὰς τοῦ πνεύματος ἐλλάμψεις ἐξ ἐφαμίλλου ταύταις δεχομένῳ, 

χαϑὰ δὴ χαὶ φϑάσας ὁ λόγος ἐδήλωσε" μᾶλλον μὲν οὖν χἀχείνας αὐ- 

τὰς ὑπερφυῶς χαταπλήξας, οἷς μετὰ τῆς ὕλης ὡς ἄυλός τις 

ἔσχεν ὑπὲρ ὕλην φρονῆσάι, φοβερός τε διὰ ταῦτα πολλῷ τινι τῷ 

περιόντι χαὶ ϑηρίοις ὀφϑεὶς χαὶ τοῖς Δαίμοσι, τὴν ἐξωτέραν ἔρη- 

μον αὖϑις τὴν πρὸς Ἰορδάνην χαταλαμβάνει, συμπαϑές τι καὶ 

προσηνέστερον οἷον εἰς διατριβὴν ἀνθρώπων τε χαὶ λοιπῶν ζῴων 

βλέπουσαν: ἐπεὶ χαὶ βοτάνας ἔστι συλλέγειν αὐτόϑι χαὶ ὅδατί ποὺ 

χεχρῆσϑαι πρὸς παραμυϑίαν τοῦ δίψους. ᾿Αλλ᾽ ὁ πειραστῆς, τὴν 

φύσιν ἄυλος ὦν, τοῦ πειράζειν ἔληγεν οὔμενουν, οὐδὲ χάματός 

τις ἀντιβαίνειν αὐτῷ τὸ παράπαν ἠδύνατο, χαίτοι γε πολλάχις 

ἀνηνύτοις ἐπιχειρῶν, ὅπερ ἔφϑην εἰπών, ἔγνω χαὶ χαϑ’ ἑαυτοῦ. 
φ 

συσχευάζων τὸν πόλεμον" ἀλλ᾽ ὁ φϑόνος αὐτὸν ἠρεμεῖν οὐχ εἴα 
δ »“ Ι, - οἷ 9 9 6 - } καὶ ταῦτα πάσχοντα. Τῆς γοῦν δι᾽ αὐτὸς αὑτοῦ μάχης πρὸς τὸν 

4 “ ἰ ὃά 5 - .} ἣ μέγαν ἀφέμενος ---ταύτην γὰρ ἀφεστηχόσι χαϑάπαξ τῶν ἀνυρωπων 

ἐπανιστᾶν τοῖς ἀγωνισταῖς πέφυχε---, τὴν διὰ τῶν ἀνϑρώπων 

αὖϑις ἐγείρει φιλοτιμώτερον, ἐπεὶ χαὶ τοῖς ἀνθρώποις χατ᾽ ὀλίγον 

αὐτὸν ἔβλεπε πλησιάζοντα χαὶ τὴν εἰς τὴν οἰχουμένην ἐπιδημίαν 

αὐτοῦ πονηρὸς ὧν ὑπώπτευε φῶς ἐσομένην τοῖς ἐν σχότει χαὶ 

ὁδηγὸν πλανωμένοις χαὶ ψυχαῖς ἀληϑῆ σωτηρίαν ἐχζητεῖν ἑλομέ- 

ναῖς τὸν Κύριον: ὃ δὴ χαὶ τοῖς ἔργοις ὁ τῶν ἀγαϑῶν χορηγὸς 

δεσπότης ἐσύστερον ἡμῖν χαϑυπέδειξεν, αὐταῖς ἐπιβουλαῖς χαὶ βα- 

σχανίᾳ τῇ καϑ᾽ ἡμῶν ἀφανισμῷ τὸν ἀποστάτην δούς, χαϑάπερ 

2 Ἔχκαλ, γ΄, 1. - 24 ἀαφεστιχόσι Β, --- 29 πλανομένοις Β. 
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᾿ Ἁ 9 αν ἂᾧ “ ’ ΝΜ ΦΦῸῚ τινὰ χαλχὸν ἰῷ τῷ ἰδίῳ συμφϑειρόμενον αἴσχιστα τὸ ὃ 
4 . 

4 οὖν παρὸν 
“ , ) Α φ 

τοῦ πολέμου τέως ὅλαις χερσὶν ἥπτετο. 

89. ἼΑλραβας αὐτῷ τοίνυν ἀνὰ τὴν ἔρημον, οὕτως ὡς εἶχε 

σχήματος ἁλλομένῳ, δύο τινὰς ἐπανίστησιν: οἱ χαὶ περιτυχόντες 

αὐτῷ χαὶ καινὴν πάντῃ χαὶ ἄτοπον αὐτοῦ χατειπόντες πρόφασιν. 

ὡς εἴη χρημάτων δηλαδὴ φύλαξ πάλαι τεϑησαυρισμένων αὐτόϑι 

χριστιανοῖς, οἱ χαὶ τῆς γῆς φασι ταύτης δεσπόζοντες ἐτύγχανον 

πρότερον, χαὶ δεὶ τούτων αὐτοῖς ἐχστῆνα! τὸν τόπον χαϑυποδεί- 

Ξαντα (τοῦ πονηροῦ δ᾽ ἀτεχνῶς ὑποϑύήχη τοῦτο, τοῦ τὸν πόλεμον 

συσχευάζοντος) τοσαύταις αὐτὸν σιγῶντα ταῖς πληγαῖς καταχό- 
ν᾽ να , »“ , .. »“ ς ᾿ ᾿ πτουσι χαὶ οὕτω βαρυτάταις (ἀνῆπτε γὰρ αὐτοῖς ὁ Σατὰν τὸν βαρ- 

βαριχὸν ϑυμόν, τῆς Χαλδαϊχῆῇς ἐχείνης χαμίνου πολλαπλασίονα), 

ὡς καὶ αὐτοὺς ἐχείνους, τὸ ζῆν ἐχείνῳ χαϑάπαξ ἀπαγορεύσαντας. 

ὡς νεχρὸν αὐτοῦ που χατὰ βόϑρου τινὸς ἀπολιπεῖν αὐτοϑι βου- 

λεύεσθαι" ἔπειτα δείσαντες, μήπου τοῦ πτώματος ἀνάσφήλας (ὑπὴν 

γὰρ αὐτῷ ζωτιχή τις ἔτι μιχρὰ δύναμις) χαὶ τῷ σατράπῃ τοῦ 

ἔϑνους δῆλος γενόμενος χινδύνου πρόξενος αὐτὸῖς γένοιτο (φίλον 

γὰρ εἶναι πρός γε τὸ ἡμέτερον γένος διὰ πολλάς τινας τὰς αἰτίας, 

τοῖς ἀρχηγοῖς ἐχείνων ἄνωϑεν ὥσπερ νενόμιστο), τοῦτο τὰ πο- 

νηροῦ δείσαντες ὄργανα χαχῷ τὸ χαχὸν ἐπεχείρουν ἰᾶσϑαι κα- 

χιστά τε χαὶ ἁτοπώτατα᾽ ἀποχτεῖναι γὰρ ἐπ᾽ οὐδεμιᾷ τὸ παράπαν 

προφάσει Ψψηρίζονται τὸν ἀνεύϑυνον, ὡς ἂν τοῦ προρρηϑέντος ἐχεῖ- 

νοι δέους σφᾶς αὐτοὺς ἀπαλλάξειαν. Κἂν εἰς ἔργον ἐξέβη τὸ 

χάχιστον βούλευμα, μὴ τοῦ Θεοῦ χεχωλυχότος εὐϑύς, τοῦ δι᾽ ἐχεί- 

νου τὴν σωτηρίαν πόρρωϑεν ἡμῖν φιλανϑρωπότατα χαταρτίζοντος" 

ὡς γὰρ τῶν δημίων ἐχείνων ἅτερος ἠρχὼς ἦν ἄνω τὸ ξίφος, 
εἰ .ΨΡ. 3 μ Α “᾿ὖ “ “« νὰ ὮῸῈἮΟ ὥστ᾽ ἂν ἀφελέσϑαι τὸν ψυχορραγοῦντα τῆς χεφαλῆς ---- ὦ δίχης 
ΣΝ κἐ , “᾽ “- Ξ- : Ν - 9 Ἁ φ Ν 

ἐξαισίων ἔργα Θεοῦ !---, ξηρά τε χαὶ ἄπραχτος εὐθὺς ἦν ἣ χεὶρ 

αὐτῷ ἔίρει, χατὰ μέσον ἠωρημένη τὸν ἀέρὰ καὶ δίχας εἰσπραττο- 

μένη τοῦ παραλόγου τολμήματος. Τοῦτο τὸν μὲν ἕτερον δέους ἐμ- 
.«- ’ ““Ἃ ’ ἩΜΟΘΕΣ ΟΘΕῚ } Ν Α ἰς νὸς πλῆσαν ὅλῳ ποδὶ φεύγειν ἔπειϑε, τούτῳ δὴ χαὶ μόνῳ τὴν σωτη- 

όϑι 
4 ἀλωμένω Β. --- 14 αὐτίχα ΒΒ. αὐτιχα Μ. 
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ρίαν πιστεύσαντα' τὸν δέ γε πληγέντα νοῦς εἰσῆλθεν εὐϑδϑύς, πο- 

λύν τε τὸν μετάμελον εἶχε χαὶ ϑερμὰ τῶν ὀρϑαλμῶν ἀπέσταζε 

δάχρυα, τὴν ἀϑρόαν συμφορὰν ἐχείνην ἀποδυρόμενον. Τί οὖν ἢ 

φιλανϑρωποτάτη Φυχὴ χαὶ τῳόντι χριστομίμητος τὴν συμπάϑειαν - 

᾿Επεὶ τοῦ γενομένου συνῇχε, χατοιχτείρει τῆς συμφορᾶς τὸν ἕαυ- 

τοῦ δήμιον, χαὶ πρὸς οὐρανὸν ἀπιδών. μιχρόν τε τὰς χεῖρας πρὸς 

Θεὸν ἀνατείνας οἷον, οὐ γὰρ χατὰ φύσιν ἐχτείνειν εἶχε ταῖς πλη- 

γαῖς ἐχείναις χατειργασμένας, ἐνεργόν, ὡς τὸ πρότερον. αὖϑις τῷ 

πεπληγότι τὸ μέλος ἀποχαϑίστησι. Καὶ ὁ μὲν ὀξυτέραν τοῦ πά- 

ὕους εὑρηχὼς παρ᾽ ἐλπίδα τὴν ϑεραπείαν, ἀπιὼν εὐϑὺς ᾧχετο, 

τῷ χειμένῳ δ᾽ αὖϑις ἐπιστὰς ὁ γλυχὺς ἐχεῖνος ἐπίχουρος, ὁ λαμ- 

πρὸς ᾿Αγγελός φημι τοῦ Θεοῦ, χἀὲ τῆς τούτου δεξιᾶς λαβόμενος 

ἱλαρῶς ἀνίστησί τε χαὶ τῆς συνήϑους ἐμπίπλησι χάριτος χαὶ 

πάντα παρῆν εὐθὺς ὁμοῦ τὰ χρηστά, σώματος ῥῶσις, εὐφροσύνη 

ψυχῆς, φωτισμὸς ἀμφοτέρων χαὶ πρὸς τὸ μέλλον εὐδρομία χοινή). 

40. Ὁ μὲν οὖν φανείς, ὧν ἔδει χοινωνήσας ἐχείνῳ χαλῶς, 
Ὰ πρὸς ἑαυτὸν ἐπανήρχετο πάλιν, χατὰ ϑείους δηλονότι ϑεσμούς" 

ὃ δὲ τῶν αὐτῷ συνήϑων αὖϑις ἐχόμενος ἐνιαυτὸν μὲν ἕνα χαὶ 

χατὰ ταύτην δὴ τὴν ἔρημον ὁμοίως φιλοσοφεῖ: εἶτα τὸν Ἰορδάνην 

αὖϑις χαταλαβὼν τὸ τοῦ φίλου χαὶ ὁμωνύμο" πατρὸς Σάβα φημὶ 

τοῦ πάνυ φροντιστήριον εἴσεισιν, ᾧ δὴ χαὶ περιγράψας ἡδέως -- 

πῶς ἂν εἴποις :--- αὐτὸς ἑαυτὸν τὸ παράπαν ἀπρόιτος ἦν, ἑαυτῷ 

δηλαδὴ προσλαλῶν μόνῳ χαὶ τῷ Θεῷ καὶ οἱονεί τις ἄριστος ἔμ- 

πορὸς τῷ διὰ μαχρῶν ἀγώνων προσγενομένῳ πλούτῳ μετὰ πλεί- 

στης ὅσης τῆς ἡδονῆς τε χαὶ τῆς ἀδείας ἐπεντρυφῶν. Ἡμέραι 

παρῆλθον οὐχὶ συχναὶ χαὶ τοῖς αὐτόϑι φροντιστηρίοις γνωσϑέν, 

ὡς ὁ μέγας ἐπανήχει Σάβας τῆς μαχρᾶς ἐχείνης ἀναχωρήσεως, 

μοναχῶν ὅλους χοροὺς ἐχάλει χατὰ ϑέαν ἐχείνου" οὐχ ἣ τοῦ Ἴορ- 

δάνου δὲ μόνον περίχωρος, ἀλλὰ καὶ Παλαιστίνη πᾶσα πρὸς αὐτὸν 

ἐξεχεῖτο, τῆς φήμης ὀξυτάτῳ πτερῷ πάντας ἐπ᾽ αὐτὸν χαλούσης 

οὐδὲν ἧττον ἢ τὴν Ἰουδαίων φατρίαν ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην αὐτὸν χαὶ 

τὸν Βαπτιστὴν πρότερον' δονὴ γὰρ οὐχ οἵα καὶ ῥηϑῆναι ῥᾳδία 

2 μετώμελλον Β, --- 20 ὁμονύμου Β. 
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χατεῖχεν αὐτοὺς σὺν πολλῷ τινι θαύματι, οὐ μόνον ὅτι τὸν ἴσα 

χαὶ χεφαλῇ, μᾶλλον δὲ χαὶ ὑπὲρ αὐτήν, εἰ οὕτω χρὴ λέγειν, τι 

μώμενον αὐτοῖς τὴν Φυχὴν ὁρᾶν εἶχον, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ τὸν μετὰ ᾿ 

͵ Ἁ δ ΡΟ ΒΒῳ -- ὰ 4 ὩΣ “ φὰς Υ̓͂ 4 ΄ πόϑου τινὸς ἀρρήτου πλεῖστον ἀναζητούμενον ἤδη χρόνον ἀϑρώον 
.»ο Ύ “ Ι ὩΣ ΣΝ ͵ ς ἢ ΡΝ ᾿ . ὁρᾶν εἴχον ὄλβιόν τινα χαὶ ϑεοφορούμενον ὅλον χαὶ τῳόντι τρισμέγι- 

στον ἀπολαβόντες αὐτόν τοῦτο γὰρ χἀχ μόνης τῆς ὄψεως αὐτοῖς 

ἐδηλοῦτο τρχανότατα. χάριτός τινος ἀρρήτου χαὶ λαμπρότητος ὃα- 

Ψιλέστατα χαταχεχυμένης αὐτῆς, ὡς εἶναι τοῖς προσιοῦσιν ἐχεῖνον 

χαρὰν ὁμοῦ χαὶ χατάπληξιν, ὥσπερ δι’ ὀργάνου τινὸς τοῦ συζύγου 

σαρχο») χαὶ τῆς ἐχτὸς προχεομένης τε χαὶ ὁρωμένης τῆς χάριτος 

χαὶ μάλιστα τοῖς τῶν ἄλλων πνευματιχωτέροις χαὶ ὑφηλοῖς, διὰ 
; μαι “ “κπ« »», , ’ , 4 τὴν ἕξιν τοῦ χαλοῦ δηλαδὴ γεγυμνασμένα χεχτημένοις τὰ αἰσϑη- 

τήρια πρός γε τὴν τοῦ χαλοῦ διάχριπιν χαὶ τοῦ χείρονος, χατὰ 
[ὦ 

δὴ χαὶ τοῖς ἐχτὸς χήρυχες λαμπροὶ τοῦ 
ΓΩ 

᾿ τὸν ϑεῖον ἀπόστολον" ο 
᾿ 9 Ἁ Ύ ᾿ Ἁ ( α΄. Α ρ ͵ 4 ᾽ 

χατ᾽ αὐτὸν ἦσαν πράγματος, χαὶ ϑαῦμα τὰς ἁπάντων ἐπλήρου 
, » Ἁ “ [ “ “4 Ὁ , , 4 ὃν 

ψυχάς, χαὶ πρὸς τοῦτον ὅλῳ ϑυμῷ χαϑ᾽ ἑχάστην συνέρρεον. Οὐδὲ 

τὸ τῶν Ἰσμαηλιτῶν ἔϑνος ἔξω τοῦ χατ᾽ αὐτὸν ἦσαν λόγου χαὶ 
( ς Α ι , , ᾿ Ύ ᾿ . 

ϑαύματος: ἀλλὰ χαὶ τούτοις, καίτοι γε τοιούτωις οὖσι, πολὺς ὁ 

περὶ τοῦ ἀνδρὸς λόγος ἣν χαὶ σὺν αἰδοῖ τινι τούτῳ προσεῖχον χαὶ 

τοῖς ὑπὲρ ἐχείνου λεγομένοις μεῦ’ ἡδονῆς προσετίϑεντο. Ὃ μὲν 

οὖν ἐν ἐχείνοις ἦν, συχίᾳ δηλαδὴ χαὶ ταῖς ὑπερφυέσ: ϑεωρίαις 
λ, ΔΙ τ αὐ οὖδ'ὯἂοὯν τὼ 2 ’ τ ςε Ὶ) ΑΝ μ ΣΟ ΝΣ χλ ἊΝ πρὸς Θεὸν χαϑ᾽ ἔχάστην ἀνατεινόμενος χαὶ ἀχορέστως τοῦ χάλλους 

ἐχείυου χατατρυφῶν- ἀλλ᾽ ἄϑρει μοι πάλην ἑτέραν ἀγωνιστοῦ" ἥχει 

χαὶ γὰρ ὁ λόγος ἤδη πρὸς αὐτὸ τῶν παλαισμάτων φημὶ τοῦ ἀνὸρὸς 

τὸ χεφαλαίιον. 

41. Ἐπειδὴ πᾶσαν ὃ πονηρὸς ἐπενεγχὼν πεῖραν χαὶ πάντα 

χάλων χινήσας, ὃ λέγεται, χαϑ᾿ ὑδάτων ἐδόχει γράφειν, ἣ ξαί- 

νειν νεφέλας, ἣ τοξεύειν τὸν οὐρανόν, ταῦτα δὴ τὰ ἐπὶ τῶν ἀδυ- 

νάτων λεγόμενα, τοῦ μὲν ἀγῶνος ἀναχωρεῖν τούτου, χαίτοι γε πά- 

12:14 ἜἝ3.. ε΄, 14. --- 20[27] πάντα κάλων χινήσας] ΟὈΓΡα8 ρᾶγοσπι. 11, σ. 104. 

287, 600. --- 27 καϑ' ὑδάτων γράφειν) ΟΟΥΡῸΒ Ρᾶγοθηι 11, 59, Οαἰβέογτά, Ῥάασγοο- 

ΤΑ ΟσΓΑΡΙΪ, σ. 69. --- 28 ξαίνειν νεφέλας) Οδἰϑέοτα, σ. 88, 209. Οογρυβ, 11. σ. 27, 

41, 542 |} τοξεύειν τὸν οὐρανὸν] Οαϊδίοτα, σ, 291. 



ἘΞ θ᾽. 

λαι προσῆχον ὄν, οὐχ ἠδύνατο -- πῶς γάρ, εἰς οὐρανὸν ὑπερφυῶς 

μετὰ τῆς ὕλης ἀνιόντα βλέπων ἐχεῖνον, ὅϑεν αὐτὸς ἄυλος ὧν ἀὑλίως 

ἐχπέπτωχεν: ---, ἐπὶ δὲ τὸν ἔσχατον ἄϑλον τουτονὶ χαταφεύτγει, 

τὴν ἐσχάτην, ὅ φασιν, ἄγχυραν᾽ τὴν γὰρ ὑπ᾽ αὐτὸν συναγαγὼν 
᾿ - ἢ ι ᾿ , -ἦ "» ς 3 πονηρὰν δύναμιν χαὶ τὰς φάλαγγας στοιχηδὸν ἀντιτάξας ὡς ἐν πο- 

λέμῳ χαὶ παρατάξει τινί, στρατηγὸς ὧν αὐτὸς χαὶ τῶν ταγμάτων 
4“᾿ 3 ’ 9 3 - “« ᾿ ͵ ἥο70οἸ 9 Θ ΨΨ,. Ἅ ’ ἄρχων χαὶ πρὠταῦλος, αὐτὸς ἐχεῖνος ἀμέσως ὃΐι᾽ ἑαυτοῦ τὸν πό- 

λεμον ὑπεισέρχεται. Καὶ πρῶτα μὲν ἀλαλαγμῷ κχαὶ ϑορύβῳ χαὶ 

πατάγοις τισὶ χατασείειν ἐδόχουν τὸ σπήλαιον, ἀναιδέστερον ἐμ- 

βοῶντες χαὶ μωρίαν τινὰ τὴν ἀπειλὴν χαὶ τὴν ὕβριν τοῦ ἀλήπτου 

χαὶ ἀπαϑοῦς χαταχέοντες" εἶτα χἀχεῖνα προσετίϑουν ϑρασύτερον, 

ἤνα τί χαταχαίεις ἡμᾶς"; λέγοντες, “ἵνα τί χατὰ πάσης τῆς 

ζωῆΐῆς χαὶ τῆς πράξεως ἡμῶν ὁλοσχερῶς ἴστασαι, τὸ παράπαν 
2. Ἃ ΨΙΝΑ 9». κα , ͵ , δ “.» νον ἠδιχηχότων οὐδέν: οὐ δυνάμεθα σοῦ φέρειν τοὺς ἀγῶνας χαὶ τὴν 

χαϑ'᾿ ἡμῶν ἀχάματον ταύτην σπουδήν" οὐ στέγομέν σου τὴν ἀχοὴν 

ὅλως, χαὶ πρὸς αὐτὸ δὲ τοὔνομα δυσχεραίνομεν. Ἢ γοῦν τοῦ 

χα ἡμῶν ἀποστὰς τούτου πολέμου χαὶ τῆς ἔχϑρας σαυτῷ τε χαὶ 
φ - 9 ὩΝ ὧ ὰ καὶ ᾿ , 3 Ἁ , ’ ἡμῖν ἀναπνεῦσαι δίδου μιχρόν, ἣ πρὸς τὸν σὸν ἐραστὴν ὅτι τά- 

χος ἀπόδραϑι, τὰ ἡμέτερα ταῦτα χαταλιπών: ὁ γὰρ πρὸς ἐκεῖνον 

ἑἐνωτιχὸς ἔρως ἡμῖν ἀποτειχίζει τὸν χατὰ σοῦ πόλεμον. ᾿Βλοῦ 

τοίνυν ὁπότερον βούλει τῶν εἰρημένων᾽ εἰ δ᾽ οὖν ἀλλ᾽ ἡμεῖς οὐχ 

ἀνήσομεν, οὐδ᾽ ἂν εἴ τι χαὶ γένοιτο, πάντα ποιοῦντες μέχρις ἂν 

τῆς προσχαίρου σε ταύτης ζωῇς χαὶ ἄχοντα τέως ἐξώσωμεν". Ὁ 

δὲ μέγας ἀναισϑητῶν ἦν ὡσανεὶ πρὸς ταῦτα χαὶ χοιμωμένῳ τὸ 

παράπαν προσεοιχώς" πάλαι γὰρ ἐν ἔϑει τούτων γενόμενος χαὶ 
δ , . 93 ᾿ Ν : » Ύ ’ ) 

τὰς ἐχείνων προσβολὰς ἠσχηχὼς πρὸς ἑαυτὸν εἴχε μόνον χαὶ τὸν 

Θεὸν 'μετά γε τῆς φίλης ἐχείνης γαλήνης χαὶ καταστάσεως, φελλί- 

σματα παίδων τοὺς ϑορύβους χαὶ τὸν πλατὺν ἐχείνων λῇρον ἡγούμε- 

νος. Καὶ οἵ μὲν αὖϑις ἀλαλαγμῷ χαὶ τραχυτάταις τισὶ χαὶ ἠγριωμέ- 

ναις βοαῖς “Οὐχ ἀχούεις ἡμῶν ", ἔλεγον" “οὐχ ἀποχρίνῃ τὸ πα- 

ράπαν οὐδέν. περιφρονεῖς χαὶ τῆς σπουδῆς ἡμῶν χαὶ τῶν παύ- 

σεων; Ὃ δὲ πρὸς μὲν ἐχείνους αὖϑις οὐδέν, πρὸς δὲ Θεὸν 
ἵ 

27] ψελίσματα Β. 
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ἐχεῖνα τὰ προφητιχὰ προσφόρως ὑπέψαλλεν᾽ “Οἱ ζητοῦντες τὰ 

χαχά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας χαὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν 

ἐμελέτησαν: ἐγὼ δὲ ὡσεὶ χωφὸς οὐχ ἴἥχουον χαὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐχ 

ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ" χαὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνϑρωπος οὐχ ἀχούων 

χαὶ οὐχ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. ἐλεγμούς. ὅτι ἐπὶ σοί, Κύ- 

ριε, ἤλπισα "᾿. Οἱ δ᾽ ὥσπερ μανίας μᾶλλον πλησϑέντες ἐντεῦϑεν 

χαὶ ϑράπους χαὶ μηδὲ χατέχειν ἑαυτοὺς ἔτι δυνάμενοι χατὰ τοῦ 

μεγάλου χωροῦσι τρόπῳ τοιῷδε" πάντοϑεν ἑαυτοὺς συναγαγόντες καὶ 

ὥσπερ εἷς τῷ συνασπισμῷ γενόμενοι σὺν ἀλαλαγμῷ μεγίστῳ χερσὶ 

φονώσαις ---ὦ Θεοῦ χριμάτων! ---αὐτὸν ἁρπάξουσι χαὶ τῷ παραχε:- 

μένῳ χρημνῷ χατὰ χεφαλῆῇς φέροντες ἀχοντίζουσιν. Ὁ μὲν οὖν χρη- 

νὸς οὕτω βαϑύτατος ἦν χαὶ μόνον ἰδεῖν φοβερώτατος, ὡς μηδ᾽ ἂν ἐν 

τοῖς ζῶσιν εἶναί ποτε δύνασϑαι τὸ χαταπεσὸν ἅπαξ αὐτόϑι, χἂν 

ἄνϑρωπος, χἂν χτῆνος, κἂν ὁτιοῦν: ἀλλὰ “τοῖς ᾿Αγγέλοις αὖ- 

τοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ χαὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε" νοητῶς οἶμα! 

ποὺ χαὶ ὁ θαυμαστὸς ἐνταῦϑα Σάβας χατὰ χαιρὸν ἤχουεν. Οὐχ 

ἤχους δὲ μόνον, ἀλλὰ χαὶ πράγμασιν αὐτοῖς ὁρᾶν εἶχε χαὶ πάσχειν 

ὑπερφυῶς τὸ μέγα τεράστιον. οὐ γὰρ χατὰ χεφαλῆῇς. ὥσπερ δὴ 

χαὶ τοῖς ἀλάστορσιν ἐχείνοις ἦν πρὸς βουλῆς, ἀλλ᾽ ὄρϑιος ὅλος 

χαὶ χαχῶν ἀπαϑὴς---ὦ τῆς πάντα φερούσης τοῦ Χριστοῦ δυνά- 

μεως! ---χατ᾽ ἐχείνου τοῦ βαϑυτάτου γάσματος ἵσταται: χἀχεῖϑεν 

τὸ χατὰ τῶν πολεμίων περιφανῶς ἐχεῖνος μᾶλλον ἀνίστησι τρὸ- 

παιον, χάσματι χαὶ βυϑοῖς ἀπωλείας ἐχείνους αὐτοὺς παραδούς, 

ὡς μηδὲ προσβάλλειν εἰσέτι τολμᾶν, εἰ χαὶ μέχρι τοῦ δεῦρο λό- 

γοῖς οἰχονομίας ὑψηλοτέροις ταὐτὶ συγχεχώρητο, ἀλλ᾽ εἶναι τοῦτο 

πέρας τῶν πειρασμῶν χαὶ τελείαν ὄντως χατάλυσιν. τὸ δ᾽ ὅπως, 

ὃ λόγος ἤδη δηλοῦν ἕτοιμος. 

42. Κάτεισι μὲν ὁ μέγας τὸν βαϑύτατον, ὡς ἔφην, χρημνόν, 

ὑπ᾽ ἐχείνου τοῦ φρουροῦντος ᾿Αγγέλου γερσὶ πάντως ἀύλοις ἀσφα- 

λέστατα διαβασταζόμενος, χαὶ τοὺς μὲν πόδας ἐρείσας χατὰ τῆς 

γῆς, εἰς οὐρανὸν δὲ χαὶ χεῖρας ἔχων χαὶ ὀφθαλμοὺς .----ὦ τῶ - 

φριχτῶν τουτωνὶ τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων! ---ἐφ᾽ ὅλας ἡμέρας αὐτόῦ: 

16 ψἊαλμ. π΄, 18-10. --- 1416 Ἑξαλμ, π΄, 11-19. 



ἘΞ 6 ...5Ξ 

τεσσαράχοντα ἵσταται, μὴ τροφῆς, μὴ ποτοῦ τὸ παράπαν ἀφψάμενος, 

ἄχαμπτος, ἀχλινὴς ὅλος καὶ ἄυπνος, ἀνδριὰς ἐξ ἀψύχου τινὸς ὡσπερεὶ 

χατασχευασϑεὶς ὕλης, ἢ φύσιν εἶπεν ἄν τις μᾶλλον αὐτὸν ἄυλον, ἐπ᾽ 

ἐχπλήξει φανεῖσαν τῆς ἀνθρωπείας φύσεως, εἰ μήπου Μωσέα 

τις λέγοι τὸν μέγαν ὑπηρέτην τῶν Θεοῦ μυστηρίων, ὑπερφυῶς 

εἰσελϑόντα τότε τὸν γνόφον χαὶ τὰς τοῦ νόμου πλάχας δεξάμε- 
“4 Α “« “Ὁ [ ’ 4 -Ὸ “« » ζω Ἁ - νον" ᾧ χαὶ διπλοῦ τοῦ ῥηϑέντος ἀριϑμοῦ τῶν ἡμερῶν μετὰ ὃι- 

« -ὖ ἂς “ , ῳ 4. ἢ 9 4 9 -ὡἫ πλῆς τῆς προσεδρείας, χαϑάπερ ἴσμεν, ἐδέησεν, ἐπ᾽ ἀναχαινισμῷ 

τῶν ἱερῶν ἐχείνων γραμμάτων, ἃ δηλαδὴ τῶν νομοϑετουμένων 

ἀχρασία συνέτριψεν, ἣ εἴ τινα κατ᾽ ἐχεῖνον ---- οὐχ οἶδα ---- Θεοῦ 

υὐστηρίων αὐτόπτην χαὶ ὑπουργὸν ὑπερφυῶς χρηματίσαντα. ᾿Αλλὰ 

τί ταῦτα, χαίπερ ὄντα τοιαῦτα, πρὸς τὴν ὑπερφυᾶ τοῦ ἀνδρὸς 

ἁρπαγήν τε χαὶ ϑεωρίαν, ἣ μετάστασιν ἐν σαρχί, ἢ οὐχ οἶδ᾽ ὅπως 

ἂν ταύτην χαὶ φῶ, πᾶσαν ἀχοὴν χαὶ λόγον ὑπερφυῶς ὑπερβαί- 

νουσαν; ἔτι λάχχους ὑδάτων τινὰς ἢ χαὶ χειμάρρους ἐχλείποντας 

ἀντλεῖν δοχιμάζομεν. τὸ μέγα τῆς ϑαλάττης ἀφέντες πέλαγος" 

ἔτι τὰς χαϑ᾽ ὑδάτων ἐμφάσεις τε χαὶ σχιὰς τοῦ ϑαυμαστοῦ περι- 

σχοποῦμεν ἡλίου, τῆς φυσιχῆς ἀχτῖνος χαὶ τῆς λαμπρότητος πόρρω 

χείμενοι" οἶμαι γάρ, εἴ πού τινα φύσιν ἀνϑρωπείαν ἐπὶ τῆς γῆς 

ἔδει φανῆναι, πᾶσαν μὲν ἀρετῆς εἰς ἄχρον ἐν ἑαυτῇ συναγαγοῦ- 

σαν ἰδέαν, ὅση τε τῆς θεωρίας χαὶ ὅση τῆς πράξεως, πᾶσαν δὲ 

χάριτος ϑεῖϊχῆς αἴγλην ὑπερφυῶς ἐν σαρχὶ δέξασϑαι δυνὰμένην, 

οἷονεί τινα φάναι παντοδαπὴν εἰχόνα χαλοῦ, δεῖγμα μὲν τῆς τοῦ 
μὴ , ι 9 ΎΝ59 Ψ “» ’ “, » ΛΔ δεσπότου φιλοτιμίας, ὡς οὐχ οἱδ᾽ εἴ τι τῶν πάντων, ἔχπληξιν δὲ 

τῶν ἀύλων περὶ αὐτὸν φύσεων, οἷς μετὰ τῆς ὕλης τῶν αὐτῶν 
2. Α͂ φ φῷ 5 ἣ ΡΝ δὲ . - - ὰ ἣ Ν 9 

ἐχείνοις ὑπερφυῶν ἠξιώϑη, τῆς δὲ χοινῆς τῶν ἀνθρώπων οὐσίας 

οἱονεί τι χοινὸν ἀρχέτυπον χαὶ παράδειγμα πᾶσι μὲν ὑπερφυῶς 

ϑαυμαζόμενόν τε χαὶ ποθούμενον, πᾶσι δ᾽ ὡσαύτως ἀνέφιχτόν τε 

χαὶ ἄληπτον, ὥσπερ εἰς ἔχπληξιν ἣ χαί τινων ἀφορμὴν ἀγώνων 

τισὶ προτεϑὲν μόνον, οὐχ εἰς ἀχριβῆ μίμησιν τοῦτο τὴν ἐν σαρχὶ 

τοῦ ἀνδρὸς ὑπὲρ φύσιν εἶναι ζωὴν χαὶ τὸ χαινὸν ἐχεῖνο πολί- 

τευμα’ ἃ δὴ χαὶ χατὰ δύναμιν τῷ λόγῳ προσϑήσω, τοῦτο χκαϑά- 

4711 ᾿Εξόδ. λβ΄ -λδ΄, -- 19 ἀνθρωπέαν Β. 
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παξ, ὅπερ ἔφϑην εἰπών, ἐνστησάμενος, τὸν μὲν ἔφορον τοῦ λό- 

γου τε χαὶ τῆς ἀληϑείας ἐν ἅπασι προϊστάμενος. μιχρὰ δὲ τῶν 

ἀπιστούντων φροντίζων, ὡς μιχρὰ περὶ τούτου φρονούντων χαὶ τὸ 
; »"»Ἅ “- , Ύ ς᾽ »ἤ .- . ᾿ παράπαν ἀνάξια. Τρεῖς μὲν οὖν ἰσάριϑῦμοι παρῆλθον ἡμέρα! 

χαὶ νύχτες χατ᾽ ἐχείνου τοῦ βόϑρου προσευχομένῳ δηλαδὴ τῷ 

μεγάλω χαὶ τὰς χεῖρας ἀχλινῶς τεταμένας εἰς οὐρανὸν ἔχοντι" 

εἶτα φησίν" “᾿Εὐόχουν ἁρπαγεὶς ἐχεῖϑδεν ἀρρήτως ὑπεράνω γενέ- 
“ . “« , Ύ ω δ »Ἥ Ψ ν 

σϑαι τῶν οὐρανῶν: φωτὸς μὲν οὖν γύσις (ἀλλὰ πῶς ἄν τις εἴπο' 
᾿ “Ὁ “ 9 , Ἁ Ἁ ἧς μ᾿ ἰὰ , 

τὴν ἄρρητον αἴγλην ἐχείνου χαὶ τὴν δαφίλειαν, οἷονεί τι πέλαγος 

ἄπειρον τοῦ ὑπερουρανίου πλάτους χαταχεχυμένου παντός:) ὡσα- 

νεὶ πλημμυρεῖν ἐὐόχει χαὶ πάντα χαταχλύζειν τε χαὶ χαταλαμ- 

πρύνειν τῷ μεγέϑει τῆς ὑπερφυοῦς ἀστραπῆς τὸν δὲ γλυχύτατον 
Ἶ “ τς ΤΆ .Σ- ρει ες ἣ δ 5. Ὡρρλ δὸξ ΑΕΡΒΗ ἢ ἘΜ γ.- ησοῦν---ὦ τῆς ἀφάτου θυμηδίας χαὶ δόξης ἐχείνης! --οὐπερχαϑή 

μενον τοῦ πλάτους τούτου δὴ τοῦ φωτὸς ὑπερφυῶς ᾿ φησίν “ εἶχον 

ὁρᾶν. Χίλιαι μὲν οὖν χιλιάδες χαὶ μυρίαι μυριάδες ταγμάτων ἀγγελι- 

χῶν χύχλωϑεν ἕστηχυῖαι, χατὰ τὸν μέγαν εἰπεῖν Δανιήλ, ἐλειτούρ- 
2. ἢν ῃ Ὰ ν᾽. , ’ γ μ᾽ 3 -- 

γοῦν αὐτῷ: φωτὸς δὲ πηγή τις ἀχένωτος αὖϑις ποταμηδὸν ἐχεῖ- 

ϑεν προχεομένη, πολλαπλασίως ἐχεῖνο δηλαδὴ τὸ φῶς ὑπερβαΐί- 

νουσα, τὰς ἀγγελιχὰς δυνάμεις, χαίτοι γε φῶς χαὶ αὐτὰς ὁρω- 

μένας, λαμπρότερον ἐφαίνετο χαταστράπτουσα᾽ ἐμοὶ δὲ " φησί “ χόρος 

οὐχ ἦν, τὸν γλυχύτατον οὐχ οἵδ᾽ ὅπως ᾿ησοῦν ϑεωμένῳ χαὶ τὴν 

ἐχεῖϑεν ἐξαλλομένην τοῦ φωτὸς ἄρρητον δύναμιν χαὶ λαμπρότητα" 
ὅλος ΔΙ ὙΨ λ Σ᾽ ἰ Ὰ Ν ᾿ ’ ὅλ 3 ὃ Π ΟΔῸΝ ς γὰρ ἣν γλυχασμός, χατὰ τὸ εἰρημένον, ὅλος ἐπιϑυμία χαὶ 
,᾿ 2 ἀ ).2ἢ ΕΣ 9 , ἜΣ .} ’ ϑ , » 4 4 ἔφεσις, χάλλος ἀπόρρητον, ἀϑανασία τε χαὶ χαρὰ χαὶ εὐφροσύνη 

τις ἀνεχλάλητος. “ὍΟϑεν χαὶ χόρου παντὸς ἐχεῖϑεν ἀπεληλαμένου, 

μᾶλλον δ᾽ ἐπιϑυμίας προστιϑεμένης χαὶ πρὸς τὸ ἄναντες ἀνατει- 

νούσης, χατὰ τὸν εἰπόντα, διόλου, τῆς ἀρρήτου ϑυμηδίας χαὶ τῆς 

δόξης πῶς ἂν ἐχών ποτ᾽ ἀπέστην ἐχείνης, χαὶ εἰ πρὸς ἄπειρον 

αἰῶνά τινὰ παρατείνεσϑαί μοι τὰ τῆς ἀποχαλύψεως εἶχε, μή τοί 

γε τὸν βραχὺν τοῦτον τῶν ἡμερῶν ἀριϑμόν, ὃν χαὶ σωματι- 

χαῖς τισιν ἐργασίαις προσασχολουμένους τινὰς τῶν πατέρων ἐν 

ἀσιτίᾳ χαὶ στάσει παντελεῖ διανύσαντας ἴσμεν, ἐν τῷ χατὰ φύσιν ὑπὲρ 

8 γύσις Μ, χώρις Β. --- 16 Δανιηλ ζ΄, 10, --- 24 χάλος Β. 
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φύσιν χατωρϑωχότας τὰ πέρα τῆς κοινῆς φύσεως; Ταῦτα", φησὶν ὁ 
ὲ 

μέγας, “ἑώρων ". ᾿Αλλ ἐν τούτοις γε ὄντι στῦλος ὁρᾶται φωτός 
94 ', , Ύ 9. 54 “ Ύ Ν - ᾿ 6 ’ (ἐδόχει γὰρ αὖϑις ἐπὶ γῆς εἶναι μετὰ τοῦ σώματος), οἱονεί τις 

ῇ Ἁ 9 Ἁ } 4 3 “ Υ͂ . Ἵ 4 ἀπορροὴ χαὶ ἀχτὶς τοῦ ϑείου φωτὸς ἐχείνου χατιὼν ἐπ᾽ αὐτόν᾽ 

συγχατήει δὲ ἄρα χαὶ Αγγελος τούτῳ δὴ τῷ φωτὶ συνετίζων 

ἐχεῖνον τὴν ὅρασιν, χαϑάπερ ἐν τῷ Δανιὴλ περὶ τοῦ ϑείου Γα- 

βριὴλ ἔγνωμεν᾽ ὃς χαὶ συστὰς αὐτῷ, φωτὸς ἤδη πεπληρωμένῳ χαὶ 

τῆς ἀγγελιχῆς λαμπρότητος οὐδὲν ἀποδέοντι---ὦ τῆς μεγάλης σου 

πέρὶ τὸν ἄνϑρωπον, Χριστέ, δόξης χαὶ χάριτος! ----, “᾿Εμεγαλύνϑη 

σου, βέλτιστε Σάβα, φησί, “τὸ ὄνομα παρ᾽ ἡμῖν χαὶ οὐδὲ βου- 

λομένῳ μοι λέγειν ἀχριβῶς ἔξεστιν ὅσην αἱ ἄνω χαὶ περὶ Θεὸν 

τάξεις ἐπὶ τῇ περὶ σὲ δόξῃ χαὶ λαμπρότητι χαρποῦνται τὴν εὐ- 

φροσύνην" αἵτινες ἐφ᾽ ἑνὸς ἁμαρτωλοῦ δηλαδὴ μετανοίᾳ καὶ μόνῃ 

χοινὴν τινα τὴν φαιδρότητα χαὶ τὴν ἑορτήν, χαϑάπερ ἤχουσας, ἄγου- 

σιν. ᾿Ἐ πεὶ τοιγαροῦν ἐπαναπέπαυται χαὶ σοὶ τὸ πνεῦμα τὸ τοῦ Θεοῦ, 

χαϑάπερ ἐν ἀποστόλοις φημὶ χαὶ προφήταις χαὶ τοῖς ἄλλοις, ὅσοι 

δηλαδὴ χατ᾽ ἐχείνους τῷ πνεύματι (οὐ γὰρ ἔδωχας, χατὰ τὸ γε- 
. “ “» -« 2 “ ᾿ Ρ γραμμένον, ὕπνον τοῖς σοῖς ὀρϑαλμοῖς, οὐδὲ τοῖς χροτάφοις ἀνά- 

παυσιν, ἕως ἂν ἐὕρῃς σεαυτὸν αὐτὸς δηλονότι τόπον χαὶ σχήνωμα 
-»- - Ύ “« 4. » “ μ “Αι 9 δ... λ τοῦ Θεοῦ, ἕως οὐ τῇ εἰχόνι χαλῶς ἀποδοὺς τὸ χατ᾽ εἰχόνα τὸ 

ἀργαῖον ἀπολάβης χάλλος ἐχεῖθδεν χαὶ τὸ ἀξίωμα: χαὶ πρότερον χ ἶ “ 
3 4 Ἃ «ῃς “ ᾿ Α ,Ὶ 494.ϑΜ9 ) 

μὲν ἔχεις ἀπολαβὼν ἤδη τοῦτο χαὶ τὸν χοινὸν κατ᾽ ἐχείνους φημὶ 

τοὺς τῶν αὐτῶν ἠξιωμένους ἰδεῖν ὑπερφυῶς ἠξιώϑης δεσπότην, 

χαὶ νῦν δ᾽ αὖϑις λαμπρότερόν τε χαὶ ὑψηλότερον ἐχεῖνο προσχτη- 

σάμενος ἔχεις χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τῆς μεγάλης ταύτης ἀστραπῆς 
“ , 9 , -“ ’ 4 , Ύ., χαὶ τῆς ϑεοφανείας ἐναργέστερον νῦν ἀπολαύεις, χαδ᾽ ὅσον οἷόν τε 

χάριτι χαϑορῶν ὑπερφυῶς τὸν τῇ φύσει χαϑάπαξ ἀόρατον" οἱ γὰρ 

τὸ ἀρχαῖον ἀξιωϑέντες ἀπολαβεῖν χατὰ σέ φημι χάλλος χαὶ τὸ 

ἀξίωμα, ἐν αὐτῷ δὴ τούτῳ χάριτι χαϑορῶσι τὸν Κύριον), ἔξεστ' 
) ᾿ “- 4 , - “- Ὕ Ὰ ΤᾺ 3 - χαὶ σοὶ τοιγαροῦν ἀπό γε τοῦ νῦν, ὦ βέλτιστε, τὸ ἀπόδημον ἐχεῖνο 

χάλλος αὖϑις εἰσοικισαμένῳ χαλῶς χαὶ τὴν ϑαυμαστὴν υἱοϑεσίαν 

6 Δανιὴλ η΄, 16. -- 18,14 Λουχᾶ ιε΄, 10. --- 1719 Ψὰαλμ. ρλα’, 4-δ. 
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ἔξ 9 710 5: 

ἀπολαβόντι μετά γε τοῦ βελτίστου παντός, ἐν αὐτοῖς δὴ τούτοις 

ἀπροσχόπως τὸν τῆς διχαιοσύνης ὁρᾶν ἥλιον, υἱὸς χαϑάπερ πατρὶ 

προσλαλῶν ἤδη μετὰ παρρησίας καὶ τῶν χατὰ γνώμην οὔμενουν 

ἀποτηγχάνων οὐδέποτε. οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ τῇ μεγίστῃ πρὸς Θεοῦ 

δόξῃ τὰἀύτῃ χαὶ τῇ τιμῇ χαὶ ἢ τῶν ἀνδρώπων σὺν ἀπορρήτῳ 
τινὶ “ὦ οἰλ . Ν ἷ ΤΡ Δ , δ9 5ϑ ἐξ 4 Ἐ τινὶ τῷ φίλτρῳ προσέψεται, καὶ τοῖς Δαίμοσι δ᾽ αὐϑις ἐξ ἐφα 

αἴλλου φοβερὸς ἔσῃ χαὶ τὸ παράπαν ἀπρόψαυστος, εἴπερ τις τῶν 

ἁπάντων ποτέ τούτων χαὶ γὰρ πάντων αὐτάγγελος ἐγώ σοι καϑ΄- 

σταμαι νῦν, ὡς ὁρᾷς, παρὰ τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἄλλως οὐχ ἔστιν. Ἐπὶ 

πᾶσι δὲ τούτοις χἀχεῖνό σε βούλεται δι᾿ ἐμοῦ μαϑεῖν ὁ Θεός, ὡς 

αὐτὸ τοῦτ᾽ ἔστιν ἐχεῖνο τὸ σοὶ σήμερον ὑπερφυῶς ἀποχαλυπτόμε- 

νον, τὸ χαὶ πάλαι δηλονότι ῥηϑὲν ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις αὐτῷ, τὸ 

“μαχάριοι οἱ χαϑαροὶ τῇ χαρδία, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται "- 

ὅπερ ἐστὶν ἡ μέλλουσα τῶν διχαίων ἀπόλαυσις ἐναργῶς, ἢ περιώ- 
4 , - 9 - 4 ν᾿ “ νυμος αὐτή φημι βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἧς δηλονότι τῶν προοι- 

αίων χἀντεῦϑεν ἀξιοῦσϑαι πεφύχασιν οἱ διὰ χαϑαρότητος περιου- 

σίαν τὸ τῆς υἱοϑεσίας χαλῶς ἐφϑαχότες ἀξίωμα ". Ὁ μὲν οὖν 

Αγγελος ταῦτα τὸν ὁρῶντα συνετίζων ἦν χαὶ τὰ τούτοις φησὶ γγελος ταῦτ δρῶντα συνετίζων ἢ τούτοις φησὶ 

παραπλύήσια' ὃ δὲ μέγας, ἐπεὶ χαὶ σύνεσις αὐτῷ πρὸς τοῦ μυ- 
“- 4 ΄-ὦ .«- δ ᾿ ἢ Α Ύ ; 9 

σταγωγοῦντος ἐδόϑη τῶν ὑπὲρ φύσιν χαὶ οὺὑς, χατὰ τὸν εἰπόντα 

προφήτην. ὥστε ἀχούειν͵ χαὶ πρὸς τούτοις χαὶ ὀφθαλμοὶ τοῦ 8λέ- 
ΨὙΨ δ πεῖν “ἃ ὀφθαλμὸς οὐχ εἴδε πάντως χαὶ οὖς οὐχ ἤχουσε χαὶ ἐπὶ 

χαρδίαν ἀνδρώπου οὐχ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὃ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν 

αὐτόν" ---ὃ περὶ τῶν μαϑητῶν τῶν πάλαι συνελθόντων Χριστῷ τὸ 

Θαβώριον ὁ ϑεορόρος Δαμασχηνὸς φϑάσας ἤδη πεφιλοσόφηχε, 

παρὰ τοῦ ἀποστόλου σαφῶς ἐχδεξάμενος---, ἵστατο τῆς ϑεωρίας 

ἐχείνης ἀχορέστως χατατρυφῶν χαὶ τοῖς ὑπερφυέσιν ὑπερφυῶς ὅλος 

ἐνδιατρίβων ἐφ᾽ ὅλαις, ὅπερ ἔφην, ταῖς τεσσαράχοντα' “Ἥὑπὸ γὰρ 

τοῦ χατελϑόντος "Ὁ, φησίν, “ἐχεῖϑεν φωτὸς ἐπ᾽ ἐμέ, ᾧ τινι χαὶ 

τὸν μυσταγωγὸν ϑεῖον ἐχεῖνον Αγγελον ἔφην συγχατελϑεῖν, ὅλος 

2 δικαιοσύνης ὁ. Ὧλιον)] Μαλαγ. ὃὅ΄, 3, - 18 Ματῦ. ε΄, 8. --- 17 υἱοϑεσίας] Ῥωμ. 

ἢ, 18, 28. ὃ΄. 4. Γαλάτ. δ΄, ὅ. Ἔφεσ. α΄, ὅ. --- 20 Βαροὺχ β΄, 81. --- 22,94 Κο- 

ρινϑ. 1, β΄, 9. 



περιλαμφϑείς, ὡς μηδὲ σῶμα περιβεβλῆσϑαι δοχεῖν, ἢ περιβε- 

βλῆσϑαι μέν, λεπτότατον δ᾽ ὅλον χαὶ ἀέριόν πως χαὶ φωτεινόν, 

ὡς μηδέν τι παρεμποδίζειν τῇ φυσιχῇ τοῦ νοῦ χαϑαρότητι δύνα- 

σϑαι, μᾶλλον δὲ χαὶ ἄμφω ταῦτα πρὸς ἕν ὑπερφυῶς ἤδη μετε- 

᾿σχευάσϑαι δοχεῖν, χατὰ τὸν εἰπόντα, τῇ τοῦ χαταχρατήσαντος ἀμ- 

φοτέρων ἀγαϑοῦ πνεύματος χάριτι’ χαὶ αὐτὸς ἐμαυτὸν ἀχριβέ- 

στατα χατανοεῖν εἶχον, οὐχ οἶδ᾽ ὅπως, τὸ φυσιχὸν αὐτό φημι 

χάλλος τοῦ νοῦ τε χαὶ τῆς ψυχῆς, μηδὲ λόγοις ἑρμηνεύεσϑαι 
-»ςἦφ ,} 929 

δυνατὸν ὄν ἢ. 

48. Ταῦτα καὶ πάσγειν ὑπερφυῶς ἔσχες. χατὰ ϑείαν χαὶ ὁψη- Σώ.- : χε ῥφύως χες. -' ὑφῇ 

λοτέραν ἔχστασιν τῶν χατὰ φύσιν τοῦ νοῦ χινημάτων, ἄνϑρωπε 

τοῦ Θεοῦ, χαὶ χατέχειν παρὰ σαυτῷ τοῖς πᾶσι τὸ παράπαν ἀνέχ- 

φορᾶ, μυστήρια, τό γε νῦν ἔχον, εἰδώς, τὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος 
4 , 9. ἃς ι 3 Ἃ 4 Δ .- 

ἀποχάλυψιν ἐχδεχόμενα᾽ οὐ μὴν ἔμελλες εἰς τέλος παρὰ σαυτῷ 

ταῦτα χαϑέξειν ἀπόρρητα οὐδὲ γὰρ εἶναι τοῦτο τῆς ϑείας ἔργον Ξ βρη 750. Ὲ: τς ϑειᾶς ΠΕΡῚ 
χρηστότητος, ἥτις ἄρα σε χαὶ τὰς ἐρήμους ἀπολιπόντα παλινδρο- 

μεῖν αὖϑις πρὸς ἡμᾶς χαὶ τὴν οἰχουμένην ἐχέλευεν ἐπὶ σωτηρίᾳ 
μὴ 

πολλῶν: ὃ δὴ χαὶ μετὰ μιχρὸν ὃ λόγος δηλώσει μοι. Μᾶλλον δ᾽. 

ἵνα περὶ τούτου διελόντες τι φιλοσοφήσωμεν ἀχριβέστερον, ὥσπερ 

ἢ Καινὴ Διαϑήχη, τοῦτο δή φημι τὸ χατὰ Χριστὸν Εὐαγγέλιον, 

μυστήριον τῆς Παλαιᾶς ὃν ἐχείνης (τύπος γὰρ τύπου χαὶ σχιὰ 

πᾶς ὃ ἐν γράμμασι νόμος, χατὰ Παῦλον φάναι τὸν μέγαν χαὶ 

αὐτὸν δέ φημι τὸν ὑπηρέτην χαὶ μυσταγωγὸν ἐχείνου Μωσῆν,, 

ὥσπερ οὖν τοῦτο μυστήριον ὃν ἐχείνης ἀποχαλύπτεσϑαι μὲν ἡμῖν 

ἐναργῶς ὕστερον ἔμελλε διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ πατρός, τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ οιλανϑρώπως ἐξαποστείλοντος, “γενόμενον 

ἐχ γυναιχός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τὴν υἱοϑεσίαν ἡμεῖς ἀπο- 

λάβωμεν ", ἀπεχαλύπτετο δὲ χαί τισιν ἐχείνων χαϑ᾽ ὅσον οἷόν τε 

σαφέστερον, προφήταις δή φημι τούτοις χαὶ νομοϑέταις χαὶ τοῖς 

πρὸ νόμου πατράσιν (οὐδὲ γὰρ τοῖς γράμμασι μόνον χαὶ ταῖς σχιαῖς 

χατά γε τοὺς πολλοὺς χἀχεῖνοι προσεῖχον, ἀλλὰ χαί τισιν ὑψηλο- 

2128 Ῥωμ. ε΄, 16. Κολοσ. β΄, 17. 3ρ. η΄, ὅ. (΄(, 1. -- 26 γεννώμενον Β.-- 

27 1'αλάτ. δ’, 4, ὅ. 
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τέροις αὐτοὺς ἢ χάρις ἐδεξιοῦτο φϑάνουσα, τὰ μὲν ἐχείνους τι- 

μυῶσα χαὶ πολλῷ τίνι τῶν ἄλλων ὑπερτιϑεῖσα, διὰ δὲ πόρρωϑεν 

τὴν ἑαυτῆς δόξαν χαὶ τὴν χοινὴν τοῦ πράγματος σωτηρίαν μεγα- 

λοπρεπῶς προαγγέλλουσα, χαὶ οὗτος ὁ λόγος, ὡς ἂν εἴποι τις 

ἐν ὀλίγῳ, τῆς ἐν ἐχείνοις τῶν ἀπορρήτων ἀποχαλύψεως), οὔτῳ 
Ὶ ᾿ ᾿ - ᾿ “ , ᾿ ’ « 
δὴ χαὶ τὰ τῆς μελλούσης, εἴτε παλιγγενεσίας χρὴ λέγειν, εἴτε 

παρουσίας δευτέρας χαὶ παντελοῦς ἀποχαταστάσεως, ἃ δὴ χαὶ βα- 

σιλείαν οὐρανῶν χαὶ χοινωνίαν ᾿Αγγέλων, ἰσοϑεΐαν τε χαὶ Χριστοῦ 

συγχληρονομίαν χαὶ ἀδελφότητα τὸ σεπτόν φησιν Εὐαγγέλιον, μυ- 

στήρια μέν εἰσι τοῦ χατὰ Χριστὸν αὖϑις Εὐαγγελίου τε χαὶ τῆς 
, Ξ 9 4 ᾿ Ι ) { “ 49" “λ λ “- 9 χάριτος ἐν ἀποχρύφοις λαλούμενα (“ σοφίαν γάρ" φησι “λαλοῦμεν ἐν 

μυστηρίῳ, τὴν ἀποχεχρυμμένην " ἐν τοῖς τελείοις: χαὶ ὁ ταῦτα πα- 
’ ς ’ Θ ᾿ς δὲν “ ἰς ΡΗ τ ᾿ ϑών τε χαὶ μαϑών, ὁ πολὺς ἐν ϑεολογίᾳ Γρηγόριος, “᾿μεταληψό- 

μεϑα", φησί, “τοῦ πάσχα νῦν μὲν τυπιχῶς ἔτι, καὶ εἰ τοῦ πα- 

λαιοῦ γυμνότερον᾽ τὸ γὰρ νομικόν" φησι “πάσχα τολμῶ χαὶ λέγω 

τύπου τύπος ἦν ἀμυδρότερος, μιχρὸν δὲ ὕστερον τελεώτερον καὶ 

χαϑαρώτερον ἢ μυστήρια δὲ πᾶσιν ἡμῖν ὄντα τοῖς τελείοις χάν- 

ταῦϑα πρεπόντως χατὰ τὸν προσήχοντα χαιρόν τε χαὶ λόγον ἀπο- 

χαλύπτεται, τὰ μὲν ἐχείνους τιμῶντος καὶ τῶν πολλῶν προτιϑέν - 

τος τοῦ χρηματίζοντος, τὰ δὲ χαὶ πείρᾳ διὰ τούτων αὐτῶν αὖϑις 

βεβαιοῦντος τὰ ἐλπιζόμενα, μήπου τὸν λογισμὸν ὀχλάσαιμεν, ἐλ- 

πίσι μόναις προσηλωμένοι χαὶ γράμμασι, πολὺ μὲν τὸ ἀξιόπιστον 

ἔχειν δυναμένοις χὰἀχ μόνης φημὶ τῆς ἐπαγγελίας τοῦ προϑεσπί- 

σαντος, ἀχωρήτοις δὲ πεφυχόσιν ἄλλως ἀχοαῖς τε χαὶ διανοίαις 

ἀνθρώπων (οὔτε γὰρ ὀφθαλμός φησιν εἴδεν, οὔτε οὖς ἤχουσεν, 
ν 4 ι -ψΨ . ; . δ Α ΄ Φ ῳν - 

οὔτε ἐπὶ καρδίαν ἀνθρωπίνην ἀνέβη), ἀλλὰ χαὶ τῶν ὑπερφυῶς ταῦτα 

πασχόντων αὐτῶν ἐχείνων χατὰ δύναμιν γεγονότες αὐτήχοοι. Διὰ 
“« [ “ } ᾿ Ἁ " Υ͂ μὲ ᾽ -- τοῦτο τοίνυν τοῖς περὶ Πέτρον χαὶ Ἰωάννην ἐν Θαβωρίῳ πρὸ τοῦ 

σταυροῦ χαὶ τοῦ πάϑους τὴν τῆς θεότητος ἑαυτοῦ δόξαν ὃ Χρι- 

τὸς παραδείχνυσι, τὰ προοίμια τῆς μελλούσης τῶν οὐρανῶν βα- 
’ Α ᾿ , » ς δ. ὁ ὡς ; ἢ 

σιλείας, χατὰ τοὺς εἰπόντας ϑεολόγους, αὐτοῖς χαριζόμενος χαὶ 

διὰ τούτου πληροφορῶν χαὶ στηρίζων αὐτούς τε χαὶ ἡμᾶς πρὸς 

11,12 Κορινϑ. 1, β΄, 7. --- 3626 Κυρινῦ. 1. δ΄, 9. 



ἘΞ 5:5: 

τὰ μετὰ μιχρὸν ἐπερχόμενα: χαὶ τῷ. πρωτομάρτυρι ὃὲ Στεφάνῳ δι᾽ 

αὐτὸ τοῦτο τὸ μυστήριον ἐχεῖνο τῆς χάριτος οὐχ ἐν ἐρημίᾳ τινὶ χαὶ 

ἀναχωρήσει. ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ δηλαδὴ τῷ συνεδρίῳ τῶν ϑεομάχων 

ἀποχαλύπτεται, ἵν᾽ ὁ βλασφημούμενος παρ᾽ αὐτῶν Ἰησοῦς, οἷα δὴ 

ψιλὸς ἄνϑρωπος, υἱὸς ἀναχηρυχϑῇ τοῦ Θεοῦ, τῷ πατρὶ συνδοξα- 

ζόμενος, ὡς ὁμότιμος. Κατὰ τοῦτον τὸν λόγον χαὶ Παύλῳ τῷ τῆς 

ἐχλογῆς σχεύε: χαὶ τοῖς λοιποῖς ϑεοφόροις, χαίτοι γε μυστήριον 

ὃν χαὶ τὴν τοῦ μέλλοντος, ὅπερ ἔφην, ἀποχάλυφψιν ἐχδεχόμενον͵ 
’ 4 

χανταῦϑα συμφερόντως δι’ ὑπερβολὴν φιλανϑδρωπίας ἀποχαλύπτεται, 

ἀλλὰ τοῖς μὲν ὃ)ι᾽ αὐτοὺς μόνους ἐχείνους, εἴτε τιμωμένους. εἴτε 

χουφιζομένους τοῦ βάρους τῶν πειρασμῶν, εἴτε δὴ χαὶ ἀμφότερα, 

τοῖς ὃὲ χαὶ δι’ αὐτὰ ταῦτα χαὶ προσέτι τὸν στηριγμὸν τῶν ἀμφι- 

βαλλόντων χαὶ τὸν τῶν ἀπιστούντων λαμπρὸν ἔλεγχον: μεϑ’ ὧν 

χαὶ αὐτὸς ἀξιώτατος ἂν εἴης, ὦ ϑαυμάσιε, τάττεσϑαι, Πέτρος 

ἡμῖν ἀναφανεὶς ἄλλος χαὶ μαϑητὴς ἐπιστήϑιος. ἢ χαὶ χατὰ τὸν 

ὁμώνυμον Στέφανον φιλανϑρώπως παρὰ τῆς χάριτος ἐχπεμφϑεὶς 

εἰς μέσους τούς τε πιστεύοντας ἡμᾶς χαὶ τοὺς ἀμφιβόλως περὶ 

τὸ μέγα τοῦτο διαχειμένους μυστύήριον----τὸ γὰρ δύσφημον σιωπή- 

σομαι----, ὡς ἂν χαὶ τὰ τῶν μεγάλων ἐχείνων ἄριστα τοῖς παρὰ 

σαυτοῦ βεβαιώσαις καὶ χήρυξ τοῖς τε νῦν οὖσι τοῖς τ᾽ ἐσομένοις 

ὀφϑείης ἀπαραλόγιστος, εἰς αὐτὸ τοῦτο πάντων νῦν χατὰ σὲ τῶν 

μυστηρίων τούτων ἀξιουμένων ἀπολεχϑείς, ὡς ἐγώ φημι, ἅ τε χαὶ 

τούτων χαϑ᾽ ὅσον οἷο) τε ταῦτ᾽ ἰ 
ῳ -»» 

ΟΕΙΝ τε χαὶ παϑεῖν ἀξιωϑεὶς 

ἐναργέστερον. Καὶ μάρτυρες τῶν παρ᾽ ἐμοῦ λεγομένων ἄλλα τε 

πλεῖστα χαὶ ἢ φοβερὰ περὶ τούτων ἀὐτῶν ὀπτασία, προσευχο- 

μένῳ τῷ μεγάλῳ φανεῖσα χαὶ φοβεράν τινὰ χατὰ τῶν ὑπαιτίων 
9 ’ - ιν Π αἱ Α Δ ΝᾺ - δ᾿ 

οὐρανόϑεν χατιο)δσδαᾶν ὑποδείξασα τῊν ἀπόφασιν" ο 0η χαι χλατα 

καιρὸν ἐν τοῖς ἑξῆς μοι ῥηϑύήσεται. Διὰ τοῦτο χαὶ πρὸς ἡμᾶς 

μετὰ πολυετῇ τινὰ τὸν χρόνον 
4 
“«- 
ῳ Ἁ τῇ »ἭΣ ᾿ 

δ , 3» 3 ὑπὲρ ἄνθρωπον ἀγω- 

γῆς ὑποστρέψας ἐχείνης χατὰ ϑείαν, ὅπερ ἔφην, τὴν ἀποχάλυψιν 

Ἰωάννης τις ἄλλος ὁ Ζαχαρίου, ἣ χαὶ ᾿Αντώνιος ὕστερον ὁ μετὰ 

χρόνον ἀναδὺς εἰχοσαετῇ τοῦ ὑπὸ γῆν ἐχείνου σπηλαίου ἠλλοιω- 

18 Πράξ. ζ΄, δδ, 66. 
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μένος ὅλος τε χαὶ ϑεορορούμενος, αὐτός τε πρὸς ἡμᾶς ἐξειπεῖν 

ὑπὸ τῆς χάριτος προετράπης χατὰ χαιρόν, ταῦτα δὴ τὰ τοῖς ἂἄλ- 

λοις ἀπόρρητα, καὶ ἡμᾶς αὖϑις εἰς αὐτὸ τοῦτο τῷ πνεύματι πα- 

ρὼν χατὰ πᾶσαν ἀνάγχην δήπου χεχίνηχας. ᾿Αλλὰ τί πάϑω. 

τοσοῦτον ὑπ᾽ ἀνάγχης ἐνταῦϑα συνελαϑεὶς χαὶ πράγμασιν ἐγχε:- 

ρήπας, πάντα χαὶ λόγον χαὶ νοῦν ὑπερβαίνου)σι: σοῦ γὰρ χαὶ μό- 

νο) τὴν φωνὴν ἔδε! παρεῖναι χαὶ πρὸς ταυτηνὶ τὴν διήγησιν. 

ἐπεὶ χαὶ μόνος ἀληϑῶς ἀξιώτατος σὺ χαὶ πάσχων ἀξίως τὰ το!- 

αὔτα χαὶ λέγειν πεφυχὼς ἀξιώτερον, μᾶλλον δὲ χαὶ ταῦτα σὰ καὶ 

τῆς σῆς ὑπὲρ ἄνϑρωπον ψυχῆς τε χαὶ γλώττης. εἰ χαὶ τὴν χεῖρα 

μόνην εἰς ὑπουργίαν χατὰ χρέος ἡμεῖς ἀπεδώχαμεν: ὅϑεν καὶ τῇ 

σῇ δυνάμε: μάλα τεϑαρρηχώς, τῶν αὐτῶν αὖϑις χαὶ λόγων χαὶ ὃ:η- 

γήσεων ἅπτομαι. 

44. “Δ μὲν οὖν εἰπεῖν ἔδε: τῇς τῶν ἱερῶν τουτωνὶ μυστηρίων 

ἀποχαλύψεως χαὶ συγγραφῆς πέρι. χαὶ ὅτου χάριν ἐχεῖνόν τε πρὸς 

τὴν ἔχφανσιν τὸ τοῦ Θεοῦ πνεῦμα χαὶ ἡμᾶς αὐτὸς οὗτος χατὰ χαιρὸν 

αὐϑις χεχίνηχεν, ἱχανῶς εἰρῇσϑαί μο! δοχῷ χαὶ τῆς ἐχείνου γνώμης 

οὗ πόρρω, ταὐτὸν δὲ πάντως εἰπεῖν χαὶ τῶν περὶ ταῦτα νόμων τε᾽ 

χαὶ χανόνων τοῦ πνεύματος τῆς ὃξ τῶν εἰρημένων ἀχολουϑίας αὖϑις 

ἐχώμεϑα. Τῶν τεσσαράχοντα συντελεσϑεισῶν ἡμερῶν ἤδη, χαϑ᾽ ἂς 

ὑπὲρ φύσιν ἐνδιατρίβειν ἐχείνῃ τῇ ϑεοφανείᾳ τὸν ἐπὶ γῆς Αγγε- 

λον τοῦ Θεοῦ τοῦτον ἠχούσαμεν, ἀδελφοί τινες τῶν πρὸς αὐτὸν 

συνήθως φοιτώντων, χατὰ πρόσταξιν οἱμαι χαὶ τοῦτο Θεοῦ. 

πρὸς Ἐθ 51: αὐτὸῦ παραγίνονται: οἱ χαὶ τὸ χαινὸν ἐχεῖνο χατ'- 

δόντες τεράστιον, χατὰ μὲν τοῦ βαϑυτάτου χρημνοῦ τὸν μέγαν, 

ὅπερ ἔφην, ἑστῶτα, ἐξεστηχότα ὃὲ τὸ παράπαν χαὶ χεῖρας χαὶ 

ὀφθαλμοὺς ἀχλινῶς εἰς οὐρανοὺς ἔχοντα, ὡς μὴ μᾶλλον ἄνϑρω- 
Ὕ δ ; “ ; 9 .-.4ἅμρμ ες ; . 

πον εἶναι δοχεῖν τὸ φαινόμενον ἢ στήλην ἀνδρὸς εξ ἀψύχου -ινὸς 

μορφωϑεῖσαν ὕλης, χἀχεῖνο εἶναι ὑποχρινόμενον, σπουδῇ χατελ- 

ϑόντες (εἶχε γὰρ ἐκ ϑατέρο" μέρους ὁ χρημνός τι χαὶ βάσιμον). 

τὸ μὲν ὅϑεν ταῦτα χαὶ πῶς χαὶ πόσον ἄρα γρύόνον αὐτῷ τὰ τῆς 
. ’ -Ῥ-ὠ βἅ -- “2, “- 4 Ύ .“, ᾷ΄οῷ » 

αὐτόϑι διατριβῆς ἔχει συμβαλεῖν οὐχ εἰγον᾽ ἔχστασιν δέ τινα ϑειο- 
’ . ’ - ἥ ν᾿ α« ἢ 

τέραν χαὶ ὀπτασίαν ἀπό γε τῶν φαινομένων εἶναι τὸ πρᾶγμα τέως 



ΕΞ ΌΣΞΣ 

᾿μὴ ἀγνοήσαντες (οὐδὲ γὰρ τὴν τοῦ ἀνδρὸς ὑπερφυᾶ πολιετίαν οὐδὲ 

πρότερον ἀγνοοῦντες ἐτύγχανον) προσλαλοῦσί τε τούτῳ χαὶ τὴν 

ϑείαν ἐχείνην ϑεωρίαν εὐϑὺς διαχόπτουσι, τὴν ὑπερβάλλουσαν τοῦ 

σαρχίου ταλαιπωρίαν πάντως οἰχτείραντες χαὶ τὴν χατὰ φύσιν, 

ὡς οἷόν τε, προσενεγχεῖν ἐχείνῳ βοήϑειαν μηχανώμενοι. Κατελ- 

ϑόντα τοίνυν ἐχεῖϑεν χαὶ τῇ διανοίᾳ πρὸς τὰς αἰσϑήσεις χατὰ 

φύσιν αὖϑις, ὡς ἐδόχει, γενόμενον ἀναλαβόντες εἰς τὸ σπήλαιον 

φέρουσι. Πυνϑάνεσϑαι μὲν οὖν ἐχείνου χαὶ προσλαλεῖν τι χαὶ ἀχούειν 

περὶ τῶν ὁραϑέντων, καίτοι γε σφόδρα βουλόμενοι, τὸ παράπαν 

οὐχ εἶχον (τὸ γὰρ τῆς πάλαι συνοίχου σιωπῆς πάλαι χαὶ οὗτο! 

καλῶς ἤδεσαν), τροφῆς δέ τινος μεταλαβεῖν τέως χαὶ μιχρὸν ἀνα- 

χτήσασϑαι τὸ σῶμα προσχείμενοι περιπαϑῶς ἥπειγον. ᾿Αλλ᾽ ἐχεῖ- 

νος ἔχπληχτος ὧν χαὶ ἠλλοιωμένος ὅλος, χαὶ τῶν ὁραϑέντων ἀπο- 

στῆναι τὸ παράπαν δυνάμενος οὔμενουν, ἀναισϑήτως εἶχε τῶν 

λαλουμένων χαὶ οὐδὲ προσέχειν τὸν νοῦν ὅλως ἠδύνατο: οὗ δὴ 

χἀχεῖνοι συνιέντες, ἐπείπερ ἀνηνύτοις τὸ παράπαν ἐπιχειρεῖν ἔγνω- 

σαν. πρὸς ἑαυτοὺς ἀπιόντες ᾧὥχοντο, φόβου χαὶ ϑαύματος τὰς 

ψυχὰς ἔμπλεω. Ὃ δ᾽ αὖϑις τοῖς ὑπερφυῶς ὁραϑεῖσιν ἐχείνοις ἀνα- 

ποσπάστως, ὅπερ ἔφην, προσχείμενος χαὶ τὴν χαρδίαν τετρωμένος 

τῷ γλυχυτάτῳ τοῦ Χριστοῦ ἔρωτι, τὰ μυστιχὰ τῆς νύμφης ἐχεῖνα 

πρὸς τὸν ἐραστὴν χαὶ νυμφίον τῶν χαϑαρωτάτων ψυχῶν μεῦ᾽ ἢδο- 

νῆς ἀπορρήτου τινὸς βοᾶν ἤρξατο “Ὀσμὴ μύρων σου ὑπὲρ πάντ 

τὰ ἀρώματα" ὀπίσω σου εἰς ὀσμὴν μύρου σου δραμοῦμαι: ἀγαλ- 

λιασώμεϑα χαὶ εὐφρανθῶμεν ἐπὶ σοί ἰδοὺ εἴ καλὸς ὁ ἀδελφιδός 

μοῦ χαί γε ὡραῖος" ὃ χαρπὸς αὐτοῦ γλυχὺς ἐν τῷ λάρυγγί μου᾽ 

τάξατε ἐπ᾽ ἐμὲ ἀγάπην: ἐπίϑετέ με ἐν μύροις" στοιβάσατέ με ἐν 

μήλοις, ὅτι τετρωμένος ἀγάπης ἐγώ" δεῖξόν μοι τὴν ὄψιν σου χαὶ 

ἀχούτισόν μου τὴν φωνήν σου, ὅτι ἢ φωνή σοῦ ἡδεῖα χαὶ ἢ ὅψι 

σο" ὡραία: ἐχαρδίωσας ἡμᾶς, ἐχαρδίωσας" μέλι καὶ γάλα ὑπ 

8 ϑείαν ἐχείνην] οὕτως ἐν τῷ Μ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ Β γέγραπται τὸ ὑπερφυῶ. -- 29,28 

Ασμα α΄, 8, 4. --, 24 Λσμα “α’, 14. -- 25|27 Ασμα 3΄, 8-8. -- 20 στιβώ- 

σατε Β, --- 21|[29 δεῖξον - ὡραία] ᾿Ασμα γ΄, 14. --- 29 ἐχαρδίωσας - λιβάνου] 

ἾΑσμα δ', 9, 11]. 
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τὴν γλῶσσάν σοῦ χαὶ ὀσμὴ ἱματίων σοῦ ὡς ὀσμὴ Διβάνου: τί 

ἀδελφιδὸς μου, ὅτι οὕτως ὥρχισας: τί ἀδελφιδός μου λευχὸς χαὶ 
’ 3 ’ 9 4 ἢ “ᾳ 9 ἴα Φ 

πυρρύς, ἐχλελοχισμένος ἀπὸ μυριάδων: σιαγόνες αὐτοῦ ὡς φιάλα: 

τῶν ἀρωμάτων' χείλη αὐτοῦ χρῖνα στάζοντα σμύρναν πλήρη: φά- 

ρΟΥΣ αὐτοῦ γλυχασμὸς χαὶ ὅλος ἐπιθυμία" ὦ, τί χραταιὰ ὡς ϑά- 

νατος ἢ ἀγάπη σου" περίπτερα αὐτῆς ὡς περίπτερα πυρὸς φλόγες 

αὐτῆς ὕδωρ πολὺ χαὶ ποταμοὶ ὑδάτων οὐ δυνήσοντα! σβέσαι μο: 

τὴν ἀγάπην σου, χαὶ δώσω πάντα τὸν βίον μου ἐν τῇ ἀγάπῃ σου ἢ. 
“-“ Ἁ ᾿ - Α ἣ .“" 59 ; Α Ύ ὃ Ταῦτα χαὶ τὰ τοιαῦτα χαὶ λέγων ἐξ ἐχείνου χαὶ πάσχων ἦν ὃ 

θαυμάσιος, χαὶ οὐδ᾽ ἀποστῆναι τὸ παράπαν ἠδύνατο: ἐπελάϑετο μ ) ἰ ΄ 
- Ὰ ᾿ ὴ Ὺ, χ ἐν Ἁ δν ᾿ Ἁ Α ὸὁ" Η Ν Δ Ψοὸ γῇ ὙΕΣ γὰρ οὐ τὸ φαγεῖν μόνον τὸν ἄρτον, χατὰ τὸν μέγαν Δαυίδ (σύμ 

βολον, ὡς αὐτός φησιν, ἐναργὲς τοῦ χατὰ Θεὸν πένθους χαὶ τῆς 

μεταμελείας), ἀλλὰ χαὶ αὐτῆς, ὡς εἰπεῖν, χαϑάπαξ τῆς φύσεως 

τῷ τῆς ϑείας ἀγάπης ὑπερφρυῶς ὑπερβάλλοντι. 

4ὅ. ᾿Ενιαυτὸν γοῦν ὅλων, χαϑάπερ αὐτὸς ἐχεῖνος πρός τινας 

τῶν ἑαυτοῦ φοιτητῶν χαὶ φίλων ἔλεγεν ὕστερον, ἐφ᾽ ἑνὸς πλευροῦ 

διήνυσε χαταχείμενος᾽ εἶτ᾽ ἐχεῖϑεν ἐξαναστὰς--- ὦ τῶν χαινῶν του- 

τωνὶ χαὶ ὑπὲρ φύσιν πραγμάτων ! --- ἐπί τινος χαϑέδρας ἐνιαυτὸν 

αὖϑις ὅλον χεχάϑιχε, μηδόλως ἀμείψας ἐφ᾽ ὅλοις τοῖς δυπὶ τού- 

τοις ἐνιαυτοῖς τὸ σχῆμα τῆς χαϑέδρας τε χαὶ τῆς χαταχλίσεως, 

μὴ πρὸς εὐχὴν ἀναστάς, μὴ γόνυ χλίνας, μὴ τὴν τάξιν ἑχατέραν 

ἀμείψας ὅλως ἐφ᾽ ὅλοις τοῖς δυσὶν ἔτεσιν, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀναχεί- 
ἵ Ύ 7) “᾽ 9 4.4“ 5᾽΄Α Ἁ - - 4 -ὦῖ} 

μενος ὅλος ἥν, ὅπερ ἔφην, ἐφ᾽ ἑνὸς χαὶ τοῦτο πλευροῦ, τὸ ὃ 

αὖϑις τῇ χαϑέδρα προσηλωμένος ὡσαύτως, χαϑάπερ ἔχ τινος ὕλης ς τῇ ξορᾷ προσηλώμενος Ὑ) ρ -- Ἧς 

ἀψύχο" πεποιημένος ἄνθρωπος: οὐδὲ γὰρ ἢ σωματιχὴ τοῦτον 

ἐχεῖϑεν ἀνίστη χρεία, εἰ μὴ πο" τὸ τῆς χενώσεως τῶν περιττω- 

μάτων εἴποι τις ἀπαραίτητον, βραδέως ποὺ χατεπεῖγον χαὶ τοῦτο διὰ 

τὸ τῆς ἀσιτίας ὑπερφυῶς ὑπεράνϑρωπον: ἄρτῳ χαὶ γὰρ βραχυ- 

τάτῳ τινὶ χαὶ ἀπεσχληχότι χαὶ ὕδατι παραπλησίως ὁ γεννάδας 

χρώμενος ἦν, χαὶ τοῦτο διὰ μαχροῦ χαὶ ὅσον ἀποζῆν μόνον, τοῦ 
΄ἦὨἌΞ ῳ᾿ μ -- ως ἊἋ ΦΧ ἃ , [2 

συνδέσμου συντηρουμένου τῆς φύσεως! ἃ δὴ καὶ πρός τινος ὑπης- 

2)8 τί ἀδελφιδός - ἐπιϑυμία] ἦλσμα ε΄, 9, 10, 18, 16. - δΙ8 Ασμα η΄, 6, 7.-- 

11 ΨἊαλυ. ρα΄, δ. 



᾿Ξ ΠΤ ΤΊΞΞ 

ρετεῖτο τῶν μοναχῶν, ὡς μὴ διαχόπτειν αὐτῷ τὸν ϑαυμαστὸν 

ἐχεῖνον ἀγῶνα τὴν ἀνάγχην ταύτην τῆς φύσεως. Καὶ μηδεὶς ἀπι- 

στείτω τοῖς λεγομένοις, τῇ φύσει ταῦτα παραμετρῶν᾽ οὐδὲ γὰρ 

ἡμεῖς φυσιχῇῆς ἀχολουϑίας ταῦτ᾽ εἶναί ποτ᾽ ἂν εἴποιμεν, οὐ τὰ 
αυ 4 ἤ Ἃ δ Ἁ 3 4 

προσεχῶς εἰρημένα ταυτὶ μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὰ πρὸ τούτων πάντα 

σχεδόν, τὸ τῆς ἀχροτάτης νηστείας ἀγγελιχόν, τὸ ἐν τῇ μαχρᾷ 

χαὶ χρονίᾳ γυμνώσει χαϑάπερ ἄσαρχόν τε χαὶ ἄυλον, πρός τε 

ϑερείους φλόγας χαὶ χειμερίους πάγους παραβαλλόμενον, τὴν ἐν 
.« λῚ ἣν 9 “ 9 ’ 9 Α ἐ ’ ταῖς ἀβάτοις καὶ ξηραῖς ἐχείναις ἐρήμοις ἐπὶ μαχρὸν ὑπεράνϑρωπον 

δίαιταν: ἃ πῶς ἂν εἴποι τις ἀνϑρωπείαν ὑπενέγχεῖν φύσιν δύνα- 

σϑαι, μὴ τῶν φυσιχῶν ἔξω φρενῶν αὐτὸς ἐχεῖνος γενόμενος - ̓Αλλ᾽ 

ἐχεῖνο περὶ τούτων χαὶ τῶν τοιούτων ϑαρρούντως δήπουϑεν λέγο- 

μεν, ὅτι περ ἢ δαψιλῶς ἐν ἐχείνῳ χεϑεῖσα χάρις τοῦ ϑείου πνεύ- 

ματος, ὥσπερ ὁρᾶν τε χαὶ ἀχούειν ἐχείνῳ τὰ τῆς ἀνϑρωπείας 

ἐπέχεινα φύσεως μετὰ Παύλου τε χαὶ: Στεφάνου χαὶ τοῦ λοιποῦ 

τῶν ἁγίων χοροῦ δέδωχε, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον χαὶ ταῦτα τὰ τῆς 

φυσιχῆς ἀχολουϑίας, ὅσα περὶ τὴν σωματιχὴν δηλαδὴ τράπεζαν τ σὴς δ, ἘΞ ΛΌςς πῸΠ χα ἐδ δῶ ρος 
στάσιν τε χαὶ χαϑέδραν φημὶ χαὶ χατάχλισιν, οὐ χατὰ φύσιν, 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ λόγον φυσιχὸν ὡσαύτως ἐνεργεῖν πάντα δέδωχε, χατὰ 

τοὺς ἐχεῖνα χαὶ παϑόντας χαὶ λόγοις φιλοσορήσαντας ὑψηλότατα᾽ ἐν γοῖς Φ (μ "ς ὌΨΙ ΛΟ 
ὅπου χαὶ γὰρ ὁ ὑπὲρ φύσιν ἐνδημήσει Θεός, αὐτοί φασιν οὗτοι, 

πάντα ἕξῇῆς ὑπὲρ φύσιν αὐτόϑι γίνεται. Θείαν τοιγαροῦν ταῦτά 

φαμεν, οὐχ ἀνθρωπίνην, ἐνέργειαν, ὑπερφυῶς ἐν τοῖς ἀξίοις χατὰ 

χαιροὺς ἐνεργήσασαν χαὶ τῆς ἰδέας τοῦ ϑαυματουργιχοῦ χαρίσμα- 

τος τὰ χρείττονά τε χαὶ ὑψηλότερα' ὡς γὰρ τὸ ξηρὰν ἀνορϑῶσαι 

χεῖρα καὶ πεπηρωμένον ὀφθαλμόν, ἢ χαὶ σῶμα παρείμένον ὅλον 

πρὸς ὑγείαν ἀϑρόον ἐπαναγαγεῖν εὐχῇ καὶ ψιλῷ μόνῳ προσρήματι, 

ἔτι τε ϑῆρας ἀγρίους ἡμερῶσαι χαὶ νεχροὺς ἀναστῆσαι, ϑείας 

εἶναί φαμεν χάριτος ϑαύματα, τὸν τῆς ἀνϑρωπείας φύσεως λόγον 

ὑπερφυῶς ὑπερβαίνοντα, οὕτω δὴ χαὶ τὸ τῷ αἵματι χαὶ τροφῇ 

συνίστασϑαι πεφυχὸς σῶμα δίχα τῆς ἐχ τούτων φυσιχῆς ἀναπλη- 

ρώσεως ἐπὶ πάνυ τοι μαχρὸν συντηρῆσαι, μὴ διαλυϑὲν ἀναγχαίως 
Ἁ εἰς τὰ ἐξ ὧν συνεπάγη στοιχεῖα, χαὶ τὸ ἐκ μελῶν χαὶ μορίων 
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συγχείμενον αὖϑις. ἃ δὴ νεύρων χαὶ ἁρμονιῶν σύνδεσμο: συνέ- 

χοντα χαὶ συγχολλῶντα πρὸς ἑνὸς χατασχευὴν σώματος μεταβα- 

τιχὸν χατὰ φύσιν ἐργάζεται, τῇ χαϑέδρᾳ χαὶ στάσει χαὶ ταῖς πυ- 

χναῖς ἐφ᾽ ἑχάτερα μεταχλίσεσι τὸ εὐπετὲς χαὶ ἄλυτον οἱονεὶ χα- 

ριζόμενα. Τοῦτο δὴ χατασχεϑὲν ὑπερφυῶς τὸ παράπαν ἀκίνητον 

ἐφ᾽ οὕτω μαχρὸν μὴ διαφϑαρῆναι χρόνον τῆς αὐτῆς εἶναί φασι 

ϑαυματουργικχῆς τοῦ Χριστοῦ δυνάμεως, χαὶ τοσούτῳ μείζω χαὶ 
ΥΒ, λό Ξ δι λ Ἁ “ ὲ “ - -- “ὡς; ῷ ἃ Ξ 

ὑψηλότερα, ὅσῳ χαὶ τὸ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως χαὶ τῶν παϑῶν ἄρξα! 

τινά, τοῦ φύσιν ὑποτάξαι ϑηρίου ἣ χαὶ πάσχοντα πρὸς ὑγείαν ἀνα- 

χαλέσασϑαι σώματα πολλῷ δυσχερέστερον χαὶ κατὰ τοῦτο δὴ χαὶ 

ϑαυμασιώτερον, χατὰ τὸν μέγαν εἰπεῖν ᾿Αϑανάσιον χαὶ τὸν τῆς 

οἰχουμένης περιφανῆ διδάσχαλον αὖϑις. Ἰωάννην φημὶ τὸν τὴν 

γλῶτταν χρυσοῦν, ἵνα μὴ τοὺς πλείονας λέγοιμεν: “τὰ μὲν γὰρ 

χαὶ ἰατριχῇ καὶ ἀνυρωπίνῃ μηχανῇ ἐπιτηδεύματα πολλάχις ἐνήρ- 
434 [2 δὸς ἐα Σ 3 “«.τλ Ι Ά ᾶ 

γησαν᾽, ὁ πολύς φησιν ἐν ϑεολογίᾳ Γρηγόριος" τὸ δὲ Ψυχὴν εἰς 

τὸ χατὰ φύσιν ἐχ τοῦ παρὰ φύσιν ἀποχαταστῆσαι ᾿ χαὶ τοσοῦτον 

ἀπειλιχρίνημένην αὐτὴν χαὶ χαϑαρὰν ἀπεργάσασϑαι, ὡς χαὶ τὰς 

θείας ἀχτῖνας ὑπερφυῶς αὐτὴν ἐν ἑαυτῇ δύνασϑαι δέχεσϑαι, χἀν.- 

τεῦϑεν χαὶ τὸ σῶμα συνδιατιϑέμενον ταύτῃ φυσιχῶν ἀναγχῶν ὑπερ- 

φ)ῶς ἔξω χαϑίστασϑαι, τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ πάντων ϑαυμάτων ϑειό- 

τατόν τε χαὶ ὑψηλότατον, χαϑὸ χαὶ ὁ ταῦτα παϑών τε χαὶ μα- 

ϑὼν Σύρος ἐχεῖνός φημι τὴν ἡσυχίαν τε χαὶ τὴν ϑεωρίαν ὁ πε- 
᾿ τες “ {Ε 49 ’ [ἐν Ἁ Ἢ ᾿Ξ “«Ψ Ξ Ἔσορι ἰοὶ 

ριβόητος “χρεῖττόν σοι", φησί, “τὸ πεπτωχός σου τῆς ψυχῆς ἢ μυ- 

ρίους ἀναστῆσαι νεχρούς᾽ χρεῖττόν σὸι τὸ πεπονηχὸς χαὶ νοσοῦν αὐτῆς 

ἰάσασϑαι, ἣ τοὺς ἀσϑενοῦντας τὰ σώματα". Οὕτω μὲν οὖν ἔγω 

περὶ τῶν ὑπὲρ λόγον τοῦ ἀνδρὸς τούτου χατορϑωμάτων, τῶν τε 
ἰν ’ ᾿ 7] ὃς “ἍἊἋΔ , δ ος ᾿ 4 Σ 

ῥηϑησομένων χαὶ ὅσα δηλαδὴ φϑάσας ὁ λόγος ἐδήλωσε, χαὶ οὗτος 

ὁ τοῦ χατ᾽ αὐτὰ μυστηρίου λόγος. ὡς ὃ τῶν ταῦτα παϑόντων τε 

χαὶ διδαξάντων πατέρων λόγος" οὐ γὰρ χαινά τινα ταῦτα χαὶ πρώ- 

τως ἄρτι τὴν τοῦ Χριστοῦ νύμφην, τὴν ἐχχλησίαν, σεμνύνοντα. 
΄ἷΝἍ , .: ΚΑ 3 “ Ἁ ω ᾿ - ᾿ διωμιλημένα μὲν οὖν ἐκ μαχροῦ χαὶ συνήϑη χαὶ πολλοῖς ἐχείνων 

-ς μ Ἃ ᾿ δ ’ ω ᾿ σπουδασϑέντα τε χαὶ χατορϑωϑέντα, εἰ χαὶ τὰ χατὰ μέρος ὁ μέ- 
ΑΝ « Ὶ,4 7 ἢ ἢ . “ -Ὸ» 4 γας οὗτος σὺν ὀλίγοις τισίν, ὅσα γε ἡμᾶς εἰδέναι, συνειληφὼς 



ὑπὲρ φύσιν ἕν ἀρετῆς χρῆμα παντοδαπόν τε χαὶ ϑεοείχελον ἦχρι- 
Ω6 Εϊ δι, ᾿ “- ᾿ “«“ [ ’ 9 , βώσατο. ὃξ ποὺ χαὶ τοῖς περὶ τῶν ϑεοφόρων ἐχείνων λόγοις, 
Ύ κή ἂν ἢ ἢ 
ὧν ζηλωτὴς οὗτος ἐφάμιλλος, διαπιστεῖν τίνες βούλοιντο, πρὸς τὸν 

ὑδέν φασιν᾽ οὐδὲ γὰρ πρὸς ἐχείνους ἣμῖν ὁ λόγος, ἔξω λόγον οὐδέν φ γὰρ πρὸς ς ἣμ γος, 
τοῦ χαϑ᾽ ἡμᾶς ἑστάναι συνεδρίου προφανῶς σπεύδοντας, καὶ διὰ 

τοῦτο χαὶ ταυτὲ τὰ τῆς ἐχχλησίας ἐξαίρετα τοῖς τῆς ἀπιστίας 

λογισμοῖς χαϑαιρεῖν, ὅσον τὸ χαϑ’ αὑτούς, δοχιμάζοντας. Ἐπὶ δὲ 

τὸ προχείμενον ἐπανέλθωμεν. 

46. Τρεῖς μὲν οὖν ἐνιαυτοὺς ὅλους χἂν τούτῳ δὴ τῷ σπηλαίῳ 

τὴν ἀγγελιχὴν ταύτην χαὶ ὑπερφυεστάτην μετιὼν πολιτείαν ὁ ἔν- 

σαρχος διήνυσεν ΓΑγγελος, ὅλος ἐξεστηχὼς τῶν παρόντων, ἠλλοιω- 
“ ᾿ 4“ α'ἷΨᾧ ᾿ 9 “ ΄« .ο;} Ἁ Α μένος ὅλος χαὶ ἔνϑεος, ϑαῦμα χαὶ αὐταῖς ταῖς ἀύλοις φημὶ χαὶ 

περὶ Θεὸν φύσεσιν: ὃ δὴ χαὶ αὐτὸς λαβὼν χατὰ νοῦν, χαὶ ὡς 

τοῦ χωρητοῦ χατὰ χάριν ἀνθρώπῳ παντὸς ἐν μεϑέξει γέγονε χαὶ 
᾿ Φ΄ ,»"ὉΨ ; ’ “ Π «Ψ 4 - ἰ πλήρης αὐτῷ, χκαϑόσον οἷόν τε, τῶν ἀγωγίμων τῆς ἀρετῆς ἢ φορ- 

τίς ---τὸ γὰρ ἐπέχεινά φασι Γαδείρων οὐ περατόν---, ϑεσπέσιόν τι 

χαὶ ϑεομίμητον ὄντως χαὶ διανοεῖται χαὶ χαταπράττεται" εἰ μέν 

τινι χαὶ ἄλλῳ τῶν εἰς ταύτην ἐρϑαχότων τῆς ἀρετῆς τὴν περιω- 
᾿ φ ΕΝ - ᾿ ΠΝ ’ “ Ξ ᾿ -Ν τ , ἣ πὴν ὡσαύτως χατορϑωϑέν, ἥχιστα λέγειν ἔχω" ὅτι ὃξ χαὶ μόνον 

ἐκανώτατον τοῦτο τὴν ἐπὶ τῆς ἀχροπόλεως τῆς ἀρετῆς ἀνάβασιν 

ὡς εἰπεῖν τοῦ ἀνδρὸς ὑποδεῖξαι χαὶ ϑεοείχελον ἀτεχνῶς τοῖς τε 

νῦν οὖσι χαὶ τοῖς ἑξῆς ἐσομένοις, χαὶ μάλιστα λέγειν ἔχω. Εἰδὼς 

γὰρ τὸ τῆς ταπεινοφροσύνης ϑειότατον χρῆμα χαὶ πάσῃ μὲν τῇ 

χατὰ Θεὸν ἁπλῶς ἀγωγῇ χρῆμά τι τῶν ἀναγχαιοτάτων εἴπερ τι 
“«“ , ) [ ΒΕ. “«“ ἩΥΝ “ς . , ἷ “,, τῶν πάντων. ὥσπερ ἐν οἰχοδομῇ πηλὸν τῶν ἡμετέρων τις ἔφη 

σοφῶν ξύμπασαν τὴν τῶν ἀρετῶν ὕλην, χαϑάπερ τινὰς λίϑους 

ἐλάττονάς τε χαὶ μείζους. πρὸς ἑαυτὴν συγχολλῶσαν χαὶ συναρμό- 

ζουσαν, εἰς ἀπαρτισμὸν τοῦ τῆς Ψυχῆς οἴχου, τοῖς γε μὴν εἰς τὴν 

περιωπὴν ἐχείνην τῆς χατὰ Θεὸν τελειότητος ἐφρϑαχόσι χαὶ πάνυ 

το! χρησίμην, χαῦ᾽ ὑπερβολὴν ἀναγχαίαν, ὡς αὐξητιχήν τε τῶν 

ϑησαυρῶν χαὶ τῶν τούτοις ἐφεὸρευόντων λῃστῶν τε χαὶ θηρίων 

ὁραστιχὴν ἀναιρέτιν, ὁ καὶ πάλαι διὰ βίο" ταὐτῃ συνὼν νῦν ὡς 

ἐξ ἄλλης αὖϑις ἀρχῆς ἑαυτὸν αὐτὸς ὅλον αὐτῇ δίδωσι, πάντων, 
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ὡς εἰπεῖν, ἔν γε τῷ παρόντι τῶν ἄλλων ἀφέμενος, μᾶλλον δὲ 

πάντα πιστεύσας ἐχείνῃ χἀχείνην αὖϑις ἀναλαβὼν οἱονεί τινα ϑη- 

σαυρὸν ἐσφραγισμένον, ἀσφαλῶς ἐν ἑαυτῷ τὴν τῶν ἀγαϑῶν ἀπαν- 

τῶν σωρείχν ἀτεχνῶς φέροντα. “Ὅϑεν χαὶ πρὸς αὑτὸν αὐτὸς τὰ 

τῶν ϑείων ἐχείνων χρησμῶν ὑπειπὼν ἄριστα --- ὅταν ποιήσητέ ᾿" 

φησ! “τὰ διατεταγμένα ὑμῖν πάντα, λέγετε ὅτι ἀχρεῖοι δοῦλοι 

ἐσμέν: ὃ γὰρ ὠφείλομεν ποιῆσαι, πεποιήχαμεν: χαὶ ἐὰν μὴ στρα- 

φῆπε χαὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλϑητε εἰς τὴν βασι- 

λείαν τῶν οὐρανῶν "" χαὶ πρὸς τούτοις τὸ “ γάριτί ἐστε σεσωμένοι, 

διχαιούμενοι δωρεὰν τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι. ὡς ῥάχος γάρ" φησιν 

“ ἀποχαϑημένης ἢ διχαιοσύνη μῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ"---, τοῦ φρον- 

τιστηρίου εὐϑὺς ἀπάρας ἐχείνου, εἰς τὸ παρὰ τὸν Ἰορδάνην ἄπεισ! 

χοινὸν τῶν ἀσχητῶν χαταγώγιον, ὀνόματι τοῦ μεγάλου βαπτιστοῦ 

χαὶ Προδρόμο" τετιμημένον, χαὶ τοῦ προεστῶτος μετὰ πλείστης 

ὅτι τῆς μετριοφροσύνης ἐδεῖτο τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν ἀδελιροῖς αὐτόν τε 

συναριϑμῆσαι καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως, ὅσα δὴ χαὶ νόμος ἐχείνοις. 

ἐν ἅπαντι χρῆσϑαι τῷ παρεστηχότι τῆς χρείας" οἱ δὲ τὴν ἐχείνου 

τέως ἰδόντες ἐπιδημίαν ᾧοντο μὲν αὐτὸν πρὸς ἐπίσχεψιν αὑτῶν 

χαὶ διδασχαλίαν ὑπὸ Θεοῦ χεχινῆσϑαι καὶ ἥχειν ἐναργῶς ἐπ᾽ αὐτῷ 

τούτῳ, ὡς ἂν χαὶ μόνον ὀφϑεὶς ὠφελήσειεν οὐ μιχρὸν ἐχείνους. 

οἷος ἐχεῖνος" ὅϑεν χαὶ τῷ τοῦ πράγματος ἐπωφελεῖ χαὶ ἄλλως 

ἀπροσθοχήτῳ χαταπλαγέντες μετὰ περιχαρείας πάντες ὁμοῦ πρὸς 

ἐχεῖνουῦ οὐχ ὅσης ἂν χαὶ ῥηϑῆναι ῥᾳδίως συνήεσαν, ἄλλος ἀλλα- 

χόϑεν περιχυχλοῦντες, ποδῶν ἁπτόμενοι, χεῖρας χαταφιλοῦντες, 

τὸ περιχείμενον ῥάχος ταῖς ὄψεσιν ἑαυτῶν ὥς τι χρῆμα τῶν ἱερῶν 
9 παρατρίβοντες" ἐπεὶ 

-- 
ὍΝ ᾿ “ὖ 9 ὃς [ 9 ἡ " ’ 

ὃς χαὶ τὴν τῆς ἐπιδημίας αἰτίαν ἐμάνϑανον, 

τι Σάβας ὁ περιβόητος ἐν ἀσχητιχοῖς χατορϑώμασιν, ὁ μέγας 

ϑηπαυρὸς τῶν τοῦ πνεύματος χαρισμάτων, οὗ πλήρης τῆς ἀχοῖ;ς 
- Ἁ , » ϑ “Ψ Ἴ ᾿ - μι 

γῇ τε χαὶ θάλασσα, μαϑητὴς αὐτῶν εἶναι βούλεται, τὴν τῶν εἰ- 

σαγωγιχῶν χαὶ στοιχειουμένων τάξιν αἱρούμενος, χαὶ τοῦτο δὴ πρὸς 

ὅ,9 «λουχὰ ιζ΄, 10. Ματῇ, τη, 8. -- 7 ὀφείλομεν Β. --- 9 γάριτι χέ] Ἔφεσ. 

β΄, ὅ. -- 10 διχαιούμενοι - χάριτ:} Ῥωμ, γ΄, 94. -- 1011 ὡς ῥάχος - Θεοῦ] Ἣ σαῖου 
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τοῦ χαϑηγητοῦ χαὶ τῆς ἀδελφότητος πάσης σχήματί τε χαὶ νεύ- 

ματι χαὶ παντὶ τῷ τῆς ψυχῆς ὡρμηχότι περιπαθῶς ἐξαιτούμενος 

ἦν, πᾶσιν ὑποπίπτων, πάντων προσχαλινδούμενος τοῖς ποσὶ καὶ 

χαταφιλῶν μεϑ᾽ ὅσης οὐχ ἂν τις εἶπε ῥᾳδίως τῆς μετριοφροσύνης, 

ἐνεοί τινες ἦσαν χαὶ σχεδὸν ἄφωνοι πρὸς ἀλλήλους ὁρῶντες καὶ 

τῷ χαινῷ τοῦ πράγματος ἐξόχως χαταπληττόμενοι. Εἶτα καὶ πρὸς 

ἐχεῖνον “Καὶ πῶς οἷόν τε τοῦτο γενέσϑαι, σοφώτατε πατέρων 

χαὶ τιμιώτατε ᾿, πάντες ἔφασχον, “παρὰ πᾶσαν ὃν ἀχκολουϑίαν καὶ 

τάξιν: πῶς ὃ τῶν διδασχάλων ἄριστος σύ, ὁ χαϑάπερ ἄλλος Μω- 

σῆς τὰ γράμματα τῆς πνευματιχῆς ταυτησὶ νομοϑεσίας οὐχ ἐν 

πλαξὶ λιϑίναις, ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶ χαρδίας δεξάμενος, οὐ μέλανι γε- 

γραμμέναις, ἀλλὰ χάριτι, μαϑητὴς ὀνομασϑήσῃ χαὶ ὑπηρέτης τῶν 

ἐξυπηρετεῖσθαι χαὶ μαϑητεύειν δεομένων τῇ σῇ τελειότητι: Οὐ- 

δαμῶς, ἀλλ᾽ ἡμεῖς μᾶλλον ἐσόμεϑά σοι χαὶ ὑπηρέται χαὶ μαδηταί, 

νόμον ἡγούμενοι ϑεῖον ἅπαν τὸ παρὰ σοῦ προσταττόμενον" εἰς 

αὐτὸ γὰρ τοῦτο χαὶ πρὸς Θεοῦ χινηϑεὶς πάντως αὐτόχλητος πρὸς 

ἡμᾶς τοὺς ἀναξίους ἐλήλυϑας ᾿. Ὡς δ᾽ ἐχεῖνος οὐδὲν μᾶλλον τοῦ 

σχοποῦ χαὶ τῆς ἐνστάσεως ἐνεδίδου, παντὶ τρόπῳ πάντων ἑαυτὸν 

ἀποὺῦειχνὺς ἔσχατον χαὶ αὐτῆς δὴ τῆς μετ᾽ αὐτῶν ὁμιλίας καὶ 

συνοιχήσεως, χαὶ ὡς οὐδ᾽ ἂν εἴη τι χαὶ γένοιτο τοῦ πράγματος 

ἀποσταίη, πείϑει τοὺς ἄνδρας χαὶ ἄχοντας γνώμῃ τῇ ἐχείνου συν- 

ϑέσϑαι, ὑποταγῆς τῆς πρὸς ἐχεῖνον χαὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ χρίναντας εἶδος, 

τὸ τοῖς ἐχείνῳ δεδογμένοις ἀπεριέργως ἀχολουϑῆσαι. Δεξάμενο! 

τοίνυν χαὶ διαχονίαν εὐϑὺς ---χαὶ τοῦτο κατὰ γνώμην ἐχείνου πάν- 

τως---τοῦ ναοῦ τὴν ἐπιμέλειαν ἐγχειρίζουσιν. 

47. Ὅπως μὲν οὖν ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἀσχητῶν ἐχείνων οἷά 

τις λαμπρὸς ἐξέλαμψεν ἥλιος, πᾶσιν ὑπόδειγμα χαὶ τύπος ἐναργὴς 

ἀγαϑοῦ παντὸς χρηματίσας, οὐχ ἐν τοῖς πνευματιχοῖς φημι μόνον. 

ἀλλὰ χαὶ αὐτῇ τῇ περὶ τὴν ὑπηρεσίαν ἀχαμάτῳ σπουδῇ χαὶ φι- 

λοχαλίᾳ, χαὶ ὡς πάντας ἐξέπληξε, τῷ περὶ πᾶσαν ἀρετὴν χαῦ᾽ 

ὑπερβολὴν ἄχρῳ σιωπῶσα παραίνεσις φανεὶς ἀληϑῶς ἐκείνοις, 

ταῦτα τοίνυν χαὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα παρείς, διὰ τὸ μῆχος τοῦ 

λόγου, πρὸς ἐχεῖνο τέως χατὰ χαιρὸν βαδιοῦμαι. Ἔξηει ποτὲ τοῦ 
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φροντιστηρίου ξύλα πρὸς τὴν τῶν ἀναγχαίων ὑπηρεσίαν μεταχο- 

μίσων ὁ τὴν τῶν ὄνων ὑπηρεσίαν πεπιστευμένος" συνεξήει δὲ ἄρα 

; χαὶ ὁ ϑαυμάσιος Σάβας’ συνυπηρετήσων τῇ χρείᾳ, εἰϑι- τούτῳ χαὶ αυμάσιος Σάβας ἡρέτη ἡ χρείᾳ, εἰ 
“ 9. .ν “ 2 -ςἉ -» Ύ ᾿ 

σμένον ὃν αὐτῷ τοῖς ἀδελφοῖς χαϑόσον οἱόν τε συμπονεῖν χαὶ 

τὴν μετὰ χεῖρας ἑχάστῳ συνδιαφέρειν διαχονίαν. ᾿Επεὶ τοίνυν γέ- 

γοῖντο πρὸς τῷ ἕλει, τοὺς μὲν ὄνους εἰς νομὴν ἀφῆχαν αὐτοῦ που, 
" ΄-. Θ 4 ἰ 4 Ἁ κ«ς “ ’ Α περὶ συλλογῆς, ὡς εἰχός, αὐτοὶ διασχοπούμενοι ξύλων: λέοντες δὲ 

τρεῖς χατὰ ταὐτὸ τοῦ ἕλους ἐχφρανέντες ἀϑρόον ὡς ἐπὶ δεῖπνον 

ἕτοιμον σπουδῇ χατὰ τῶν ὄνων ἐχώρουν. Ὁ μὲν οὖν ἐπιστάτης 

ἐχείνων πόρρωϑεν ἰδὼν ἐπιόντας τοὺς ϑῆρας φυγῇ μόνῃ τὴν αὑτοῦ 

σωτηρίαν πιστεύει, μηδὲ φωνὴν ἀφεὶς τὸ παράπαν: ὁ δὲ μέγας 
᾿ λῚ 4 Ἁ μω 9 ’ “ Ἁ Ψ “-“ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς πρὸς τοὺς ὄνους ἐπάρας (οὔπω 1ὰρ ἤσϑετο τῆς 

τῶν ϑηρίων ἐφόδου) ὁρᾷ συνεχομένους ἐχείνους χαὶ χαλεπῶς πάν- 
’ ϑω ’ ΄« Α ᾿Ὶ “χςι:.ρ [ -᾿ τοῦεν χλονουμένους τοῦ θανάτου τῷ δέει χαὶ τὴν αἰτίαν, ἥτις εἴη, 

συμβαλεῖν μὲν χαϑαρῶς ἀὐτόϑεν οὐχ ἔχων, ὑποπτεύσας δ᾽ ὅμως 

τὸ πρᾶγμα χαὶ διὰ τοῦτο τοὺς ὀφ)αλμούς, ὡς ἔϑος. ἕν γε τοῖς 

τοιούτοις περιάγων ὧδε χἀχεῖσε, ὁρᾷ χαὶ αὐτὸς αἴφνης τοὺς ϑῆ- 

ρᾶς (ἦσαν γὰρ ἤδη καὶ πλησίον ἐχείνων) ὕρασύ τι χαὶ λεόντειον 
9 ’ ΄- - 3 -»ς ἢ 4 ᾿ .« ἢ » Α 

ἐπιόντας τοῖς ὄνοις χαὶ διασπαράττειν αὐτοὺς ἤδη μέλλοντας. Καὶ 

περιαλγὴς γενόμενος τὴν χαρδίαν ὑπέρ τε τῶν ζῴων αὐτῶν, χαὶ 

ὃ χαὶ τῶν χρωμένων αὐτοῖς εἰς τὴν τῶν ἀναγχαίων ὑπηρεσίαν, 

εὐχῇ μὲν χατὰ τῶν ϑηρίων οὐ χρῆται, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπιτιμήσε: τινί, 

καίτοι γε χαὶ ἅμφω δυνάμενος ταῦτα μετὰ πολλῆς τῆς περιου- 

σίας: οἱ γὰρ ἀπαράγραπτο! πάντῃ τετηρηχότες τῇ εἰχόνι τὸ χατ᾽ 

εἰχόνα τῆς ἀρχαίας τὸ παράπαν οὐχ ἀποπίπτουσιν εὐγενείας, ἀλλὰ 

΄"»“΄Ψ 

χρατοῦσι βασιλιχῶς μετὰ τῆς χάτω χτίσεως πάσης, κατὰ τὸν πρὸ 
9 μ᾿ Α 9 αν -»ς ἍΝ 

ἐχεῖνον ἄνϑρωπον, χαὶ αὐτῶν δηλαδὴ τῆς παραβάσεως πρῶτον 

τῶν ὑηρίων. Τοῦτο γοῦν χαὶ ὁ μέγας ὧν εἴπερ τις τῶν πάντων 

χαὶ ἰσχύων ἐχ πολλοῦ τοῦ περιόντος, ὡς εἶπον, τά γε τοιαῦτα τὸ 

μὲν ἑχοντὶ παρατρέχει, τῇ δὲ χαλλίστῃ τῶν ἀρετῶν ταπεινοτρο- 
ω ᾿ Ύ ΟΝ . - -: , 

σύνῃ χαὶ αὐϑις δίδωσι τὰ πρεσβεῖα. Καὶ ὃ τρόπος ϑαυμάσιος 

οἷος ἐπεὶ γὰρ τοὺς λέοντας, ὃν εἴρηται τρόπον, ἴδοι κατὰ τῶν 

ζῴων ὁρμῶντας καί τι γε ἄλλο ἣ λέοντας αὐτίχα δείχνυσϑα! μέλ- 
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λοντας, διαχόψας ἐχεῖνος χαὶ τῶν ϑηρίων ἐν χρῷ γενόμενος --- 

ὦ τῆς θαυμαστῆς σοὺ περὶ τὸν ἄνδρα δυνάμεως, δέσποτα ! ---, 

προσχαταβάλλει μὲν ἑαυτὸν τῇ γῇ χείμενος δὲ πρηνὴς “ Τὸν ϑεὸν 

ὑμᾶς ὀρχίζω ", πρὸς τοὺς λέοντας αὐτοὺς μεγάλῃ φησὶ τῇ φωνῇ. 

“τὸν χοινὸν δεσπότην ἡμῶν τε χαὶ ὑμῶν, μηδέν τι χαχὸν ἐπὶ 

τούτοις ἐργάσασϑαι τοῖς ζῴοις, ἀλλὰ μηδὲ προσάψασϑαι τὸ πα- 
φιῳ 

ράπαν. παραχωρῆσαι μὲν οὖν αὐτοῖς ἀκίνδυνον ὡς μάλιστα τὴν 

, ἐμὲ δὲ ἀντὶ τούτων ἑτοίμην, ὑποστροφὴν τὴν πρὸς τοὺς ἰδίους 

ὡς ὁρᾶτε, προχείμενον τράπεζαν τοῖς ὄνυξι διασπαράξαντες, ὁρῶ 

γὰρ ὑμᾶς χαὶ τροφῆς δεομένους, τῇ γαστρὶ παραπέμψατε, τοῦ 

χωλύοντος οὐδαμῇ πεφηνότος". Οἱ δὲ ϑῆρες τῆς ὁρμῆς ἑαυτοὺς 

ἐπισχόντες ἵσταντο χαϑαπερεί τινες λογιχοὶ χαὶ συνιέντες τῶν λε- 

γἸομένων᾽ ὅϑεν καὶ ὡς ἐπῳδήν τινα ϑείαν τὰ τοῦ μεγάλου ὃδεξα- 

μενοι ῥήματα, τὴν μὲν φυσιχὴν ἀποτίϑενται ϑηριωδίαν αὐτίχα, 

τὰς δὲ χεφαλὰς ὑποχλίναντες ἐχείνῳ (προσχυνεῖν αὐτοὺς εἴχασεν 

ἄν τις ἐν δουλιχῷ χαὶ τεταπεινωμένῳ τῷ σχήματι) προβάτων δί- 

χὴν εἰς τὰς ἑαυτῶν ὑπέστρεφον καταδύσεις, οὐ δι’ εὐσέβειαν. ὡς 

πάλαι τὸν Δανιήλ, ἀλλὰ διὰ ταπεινοφροσύνης ὑπερβολὴν ὑπερ- 
ὅν. τ ἃ 

φυῶς αἰδεσθέντες τὸν ἄνδρα. Οἱ μὲν οὖν χαχῶν ἀπαϑεῖς παρα- 
43 

δόξως ἀπολαβόντες τοὺς ὄνους (παρῆν γὰρ ἤδη χαὶ ὁ φυγὰς ἀδελ- 
9 

φὸς ἐχεῖνος, τὸ περὶ ψυχῆς ἀποτιναξάμενος δέος) οἴχαδε χαίροντες 

ἐπανήεσαν. τῆς δὲ περὶ τούτου φήμης πανταχόσε ὃιαδοϑείσης, 

πολὺς ὁ περὶ τοῦ μεγάλου λόγος χαὶ πρότερον ὧν πανταχοῦ πολ- 

λαπλασίων αὖϑις ἐξηχεῖτο χαὶ ϑεοφόρος τις χαὶ ϑαυμάτων δημι- 
, .» ἢ , , , ΝᾺ ᾿ ουργὸς ἐξαισίων ὁ ἀνὴρ παρὰ πάντων ἀνεχηρύττετο: οὐδὲ γὰρ 

νῦν πρῶτον τὸ χατὰ τοὺς λέοντας τούτους ϑαῦμα τὸν μέγαν ἐνηρ- 

γηχέναι φασίν, ἀλλὰ συνήϑης ὥσπερ ἐν τοῖς τοιούτοις ἦν χαὶ πο- 

λυτρόπως αὐτῷ πολλάχις τά γε τοιαῦτα πρὸς τῆς ἐνούσης χάριτος 
-Φφς ΗΝ Ἁ ΔΊ “Ὁ Ρ 9 [4 “- 4 ῖῳ»ν ’ 

δέδοτο. Καὶ γὰρ χαὶ τῷ πέραν ἐχείνῳ τοῦ ᾿Ιορδάνου σπηλαίῳ 

μέλλων ἐγχατοιχίζεσϑαι, χαϑὰ δὴ χαὶ φϑαάσας ὁ λόγος ἐδήλωσε. 

λέοντα πρότερον ἐχεῖϑεν ἐξώσας, μόνῳ δηλαδὴ ῥήματι, τὴν ϑαυ- 
, 9 ’ 3 Ω 3 Ἁ -- ΄“- 

αστὴν ἐχείνην χαὶ ἰσάγγελον πολιτείαν αὐτόδι μετὰ πολλῆς τῆς 
Ὅν 2..,,.3 ͵ “ ᾿ ΞΕ: » λ - « “7 ἀδείας ἐφ᾽ ὅλοις τοῖς τρισὶ διήνυσεν ἔτεσι, Καὶ τῷ μαϑητῇ ὃ 
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αὖϑις αὐτὸς ἐχεῖνος χρόνοις ὕστερον προσδιαλεγόμενος, χαριέντως 

οὕτω πως “ Ἐμοί" φησι “χαὶ διὰ τῆς τῶν ϑηρίων ὁμιλέας, ὦ 

φίλος, προσεγένετο πολλάχις μεγίστην χαρπώσασϑαι Θεοῦ χάριτ' 

τὴν ὠφέλειαν: λέουσι γὰρ ἐν ταῖς ἐρήμοις ἐντυγχάνων πολλάχις 

χαὶ τούτοις οἷα δὴ χαὶ συνήϑεσι συναγελαζύμενος (ἐπίτηδες γὰρ 
. » ’ ΄ 5 ᾿ Ύ Ὰ , 3 , . αὐτῷ τούτῳ πολλάχις ἐμβαλὼν οἷδας χαὶ μέσον ἐχείνων ἐμαυτὸν 

ΎἼ Ν . "Ν " ᾿ ᾿ μ - . 
χαϑιστάς, ἦσαν γὰρ χαὶ σύνδυό ποὺ χαὶ σύντρεις), ἐπιμελῶς ἀνε- 

ἢ μι , α« ὼΔἍἔἍΨ’ Ἁ ᾿ 

σχόπουν ἐχείνους, ὀρϑαλμῶν φημι ϑέσιν χαὶ σχήματος μέγεϑος 

χαὶ φυσιχὴν οἷον ὑπεροψίαν, ἔτι τε σοβαρὰν αὐχένος ἐφ᾽ ἐχάτερα 

χλίσιν χαὶ ἅλμα βασιλιχόν τε χαὶ γενναῖον, ὥσπερ ἀχούεις, χαὶ 

ἀχωχὰς ὀνύχων, τοῦτο δὴ τὸ τῶν λεόντων ἔσχατόν τε χαὶ μέγ'- 
- δι" Α Δ “ 39 “ ἐδ -» 

τον᾽ ταῦτα δὴ χαὶ τὰ τούτοις ἀχόλουϑα᾽", φησίν, “ χατανοῶν ἐπι- 
ἢ α« ͵ Ύ “ ᾿ “- Ἁ 4 τι. ἢ 

μελῶς, ὅπερ εἰπὸν (παρεῖχον γάρ μοι χἀχεῖνοι τὸ εὐπετὲς χαὶ 

ἀπρόσχοπον ἴδη, ὡσανεί τινες τῶν πάλαι συνήϑων προσηνῶς τε 
ον ., “2. ν ἘΝ ἔν μιν λῃκ ἜΝ ΒΡΌΝ 
χαὶ ἠπίως ἐπὶ πολὺ συνδιάγειν ἐϑέλοντες,) ϑαυμαστήν τινα τῆς 

τοῦ Θεοῦ δημιουργίας ἐχαρπούμην τὴν ϑεωρίαν εἴπερ ποτὲ χαὶ 

μέγα τι χέντρον τῆς τοῦ Θεοῦ δόξης τε χαὶ τῆς ἀγάπης ἢ Ψυχὴ 

χἀντεῦϑεν ἐδέχετο: ὅϑεν χαὶ τοῦ μεγάλου Δαυὶδ χατὰ χα!ρὸν 

ἐμεμνήμην χαὶ αὐτὰ δὴ τὰ ϑηρία συγχαλοῦντος πρὸς ἔπαινον Θεοῦ 

μετὰ πάσης τῆς χτίσεως, τὸ ἀοίδιμον ἐχεῖνο συνάδων αὐτῷ μεϑ᾽ 
6 

ὅσης τῆς δονῇς χαὶ τοῦ θαύματος" ὡς ἐμεγαλύνϑη τὰ ἔργα σου, 

Κύριε: πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας ἢ. 

48. Οὕτω δοξάζειν οἷδε Θεὸς τοὺς αὐτὸν γνησίως δοξάζοντας" 

οὕτως ὑποτάσσει τὴν χτίσιν τοῖς μιχρά τινα μέρη ταύτης ἕχου- 

σίως ἑαυτῶν ἀπορρίψασι χαὶ δεσπότας χαὶ βασιλεῖς χαὶ πρὸ τῆς 

μελλούσης ἐχείνης βασιλείας χαὶ ἀποχαταστάσεως ἀναδείχνυσιν" 

ἀλλ᾽ ἐν τούτοις γε ὄντι τοῖς χατορϑώμασι τῷ μεγάλῳ χαὶ πάντας 

μὲν τοὺς ἐγγὺς χαὶ τοὺς πόρρω δίχην ἡλίου χαταφωτίζοντι, πάν- 

των δ᾽ αὖϑις χαὶ αὐτῶν φημι τῶν ἐσχάτων ἔσχατον ἑαυτὸν ἀπο- 

δειχνύντι χαὶ πράγματι παντὶ χαὶ χινήματι ---- τί γὰρ δεῖ προσὸ!α- 

τρίβειν ἔτι:--, χρησμὸς ἄνωϑεν ἐπιφοιτᾷ ϑεῖος, τὰς αὐτόϑι χα- 

ταλιπόντα χαϑάπαξ διατριβὰς τῇ τῶν Ῥωμαίων αὖϑις ἀρχῇ τε 

21 22 Ψαλμ. ργ΄, 24. -- 28 Βασ!λ. 1, β΄, 80 «τοὺς δοξαζοντὰας με δοξάσω». 
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3 χαὶ γἢ μετὰ σπουδῆς ἑαυτὸν ἀποδοῦναι" “εἶναι γὰρ ἐχεῖ πολλούς ", 

ἔλεγεν ὁ φανείς, “τοὺς τῆς σῆς δεομένους βοηϑείας χαὶ ἐπισχέ- 

φεως" ὅϑεν οὐδὲ μέλειν σε τὸ παράπαν οὐδ᾽ ἀναβάλλεσθαι χρή, 

ἀλλὰ χατὰ σχοπὸν ὅτι τάγος ἐχεῖσε γωρεῖν. τοῦτο πρὸς βουλῦς χ χ ᾿ ρ Ι 
ΡᾺ 

τὸν χρησμὸν ϑεῖον εἶναι μὴ ἀγνοήσας, νεύματι τῷ προεστῶτι 

γνωρίζει χαὶ πᾶσι ὀηλαδὴ τοῖς συνοῦσι, χαὶ ὡς ἀποδημεῖν αὐτὸν 

πᾶσα δήπου ἀνάγχη, μηδὲν ὅλως μελήσαντα' οἱ δὲ λύπῃ μὲν οὐ 
΄- (Δ “ Ύ Α » οἷ΄ἷΝῃ Ν 

φορητῇ συσχεϑέντες ἀϑρόον, οἷς τὸν χοινὸν ὁδηγόν τε χαὶ φω- 
πο Ἁ -ἷ “᾿ . , ῇ στῆρα χαὶ παντοδαπὸν χυβερνήτην ἔμελλον ἀποβάλλειν, προστάγ- 

Ὁ - 4 Ύ Ἵ “ὩἈὉῚ “ - “«- 
μασι δὲ δεσποτιχοῖς ἀντιλέγειν αὐὖις οὐχ οἱοί τε ὄντες, ὀδυνηρῶς 

μὲν χαὶ μετὰ πλείστων ὅσων τῶν ἐχ ψυχῆς δαχρύων τε χαὶ στε- 

ναγμῶν, συγχωροῦσι δ᾽ οὖν ὅμως ἐκείνῳ τὴν ἀναχώρησιν, καί 

τινας τῶν σὺν αὐτοῖς ἀδελφῶν ἐγχειρίσαντες. τοὺς μέχρις ἽἽερο- 

σολύμων αὐτῷ τῆς ὁδοῦ χοινωνήσοντας. Ὃ μὲν οὖν τοῖς συνεχ- 

πεμφϑεῖσι τούτοις ἢγεμόσι τῆς ὁδοῦ χρώμενος εὐϑὺ τῶν “Ἱεροσο- 

λύμων ἐχώρει τῆς δὲ περὶ αὐτοῦ φήμης ὥσπερ ὀσμῆς τινος μύ- 

ρου πανταχόσε διαδοϑείσης --- ἦν γὰρ τοῖς μὲν χαὶ ἀπὸ πείρας 

αὐτῆς, τοῖς δ᾽ ἀπὸ μόνης τῆς ἀχοῆς ἐπίσημος ὁ γενναῖος ---. παμ- 

πληϑεὶ πρὸς ἐχεῖνον συνέρρεον, “᾿Σάβας ὃ μέγας ἐπανήχε: τῆς 

μαχρᾶς ἀποδημίας ἐχείνης ᾿ πρὸς ἀλλήλους μεῦ᾽ ἡδονῆς λέγοντες" 

χἀντεῦϑεν πλήρης ἦν ὁδὸς χαὶ πλατεῖα πᾶσα τῶν προσυπαν- 

τώντων, τῶν προπεμπόντων, τῶν παρεπομένων, πάντων τοῖς ἐχε΄- 

νοῦ ποσὶ προσπιπτόντων, χεῖρας χαὶ πόδας χαταφιλούντων μεῦ᾽ 

ὅσης τῆς αἰδοῦς χαὶ τοῦ ϑαύματος, οὐ τῆς ἡμετέρας αὐλῆς φημί 

μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ τῶν Ἰσμαηλιτῶν ἔθνους μοίρας τινὸς οὐχ 

ὀλίγης, μᾶλλον δὲ χαὶ πάντων, ἐπειδὴ χαὶ πάντες τῆς ἀρετῆς αὖ- 

τοῦ φημι χαὶ τῆς φήμης περιφανῶς ἥττηντο, χκαϑὰ χαὶ φϑάσας 

ὃ λόγος ἐδήλωσεν, Οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ τὸν τοῦ ἔϑνους ἀρχηγὸν 

αὐτόϑι τότε παρόντα τοῖς ἄλλοις παραπλησίως ἢ περὶ τούτου 

φήμη χατέσχε, καὶ μηδὲν ὅλως μελήσας εἰς ὄψιν τῷ μεγάλῳ χαὶ 

οὗτος ἔρχεται χαὶ πολὺν αὐτῷ τὴν ἱχετείαν προσάγει λόγου τινὸς 

29 δϑεδήλωχεν Μ. 
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χαὶ ὁμιλίας τῆς χαλῆς ἐχείνου γλώττης ἀχοῦσαι, χρημάτων ἀτρϑο- 

νίαν εἰς ἀμοιβὴν προτιϑεὶς φιλοτίμως χαὶ τὴν ἄλλην ὑπακοῦ), 

ἐφ᾽ οἷς ἂν ὁ μέγας ἐξαιτεῖν δηλαδὴ βουληϑείη: ὃ δὲ “Ὁ αὐτός 

εἰμι λέγειν “ὡσανεὶ πανταχοῦ πρὸς πάντας" ἐδόχει “καὶ οὐχ 

ἠλλοίωμαι", Ὅϑεν χαὶ μᾶλλον ἔτι τὸ σταϑερὸν τοῦ ἀνδρὸς χα! 

τὸ τοῦ φρονήματος οἷον ἀδούλωτον ὁ βάρβαρος ἐχτόπως ϑαυμά- 

σας, τὸν μὲν μετὰ μείζονός τινος τῆς αἰδοῦς αὖϑις ἀφῆχε, τὰ 

τῆς ἡμετέρας δόξης πολλοῦ τινος ἀξιῶν ἐξ ἐκείνου, τοῖς δὲ νο- 

μοϑέταις τε χαὶ προστάταις τῆς ἰδίας ϑρῃσχείας πολλήν τινα 

τὴν μέμψιν ἐπῆγε καὶ μιχροῦ τινος ἐτίϑει λόγου τὰ χατ᾽ ἐκείνους. 

49. Σάβας μὲν οὖν ὁ μέγας οὕτω παρὰ πάντων τιμώμενός τε 

χαὶ προπεμπόμενος, εἰ χαὶ λόγον οὐδ᾽ ὁντινοῦν τῶν τοιούτων τὸ 

παράπαν αὐτὸς ἐποιεῖτο, τοῖς αὐτόϑι πάλιν ἱεροῖς τόποις χαὶ πράγ- 

μᾶσιν ὅλον ἑαυτὸν δεδωχώς, μετὰ τοῦ συνήϑους ἐχείνου περὶ 

ταῦτα τόνο") χαὶ φίλτρου καὶ πάντας τοὺς συνόντας τῷ περὶ ταῦτα 

ϑεοφιλεῖ καὶ ζέοντι τῆς φυχῆς χαταπλήξας --- ἐχοινώνουν γὰρ αὐτῷ 

χαὶ τῆς προσχυνήσεως ἀμισθὶ πάντες, τῇ περὶ αὐτὸν αἰδοῖ χαὶ τῷ 

φίλτρῳ προῖχα τῶν φυλάχων αὐτὸ τοῦτο πᾶσι τὸ τηνιχαῦτα ὃ:- 

δόντων --- τῶν Ἱεροσολύμων ἐξήει, Καὶ τοῖς ἀσχουμένοις αὐτόϑ’ 

συνταξάμενος ἀδελφοῖς, σφόδρα παϑαινομένοις τε χαὶ δαχρύουσιν 

πὶ τῇ ἐχείνου στερήσει, ὃ μὲν τὴν ἐπὶ Δαμασχόν τε χαὶ τὴν τῆς 

Συρίας ᾿Αντιόχειαν φέρουσαν, ποσὶ τοῖς ἑαυτοῦ γρώμενος, εὐτό- 
ΜΝ νως διήει" γυνὴ δέ τις τῶν τῆς ἡμετέρας δόξης τε χαὶ ϑρῃσχείας. 

οἤήμης χαὶ ταύτην οἶμαι χαλούσης, ἐντυγχάνει χατὰ μέσην εὶ ων 
Ἂ 

-« "ος» 

αὐτῷ τὴν ὀδόν, νεχρὸν ἐπὶ τῶν ἰδίων, φεῦ, ἀγχαλῶν τὸν ἑαυτῆς 
ἤ ν" ’ “ 

φέρουσα παῖδα' χαὶ τοῖς ποσὶν αὐτίχα τοῖς ἐχείνου τὸν ἄψυγον 

ἢ δυστυχὴς ἐπιρρίψασα φόρτον, ἵστησι μὲν τῷ ἁγίῳ τὰ τῆς ὁδοι- 

πορίας, τῶν δὲ τριχῶν ἑαυτῆς αὐτὴ ὃδραξαμένη χαὶ σὺν αὐταῖς 

ὅψιν χατασπαράττουσα χαὶ χαταχόύπτουσα στῆδος ὀδυρμῶν τε χαὶ 

δαχρύων τὸ πᾶν ἐπλήρου, χαὶ φωναῖς τισιν ἀσήμοις, τῷ σφοδρῷ 

τῶν ὁλολυγμῶν διαχοπτομέναις, τὸν ἅγιον εἰς οἶχτον ἐξεχαλεῖτο. 

εἰς οὐρανὸν ἄνω τὸν χωχυτὸν σὺν τοῖς ὀφθαλμοῖς αἴρουσα χαὶ 

τὸν ἔφορον ὡσανεὶ μαρτυρομένη δεσπότην ἢ μὴν οὐχ ἀποστῆσε- 



ἘΞ Ὁ 871: 

σϑαι τούτου χαϑάπαξ, εἰ μὴ ζῶντα τὸν φίλτατον ἀπολάβῃ. Τί οὖν 

ἢ συμπαϑὴς ἐχείνη ψυχὴ χαὶ τῆς ἀγάπης ὅλη πεπληρωμένη : 

Καίτοι γε τοῖς τοιούτοις ἑαυτὴν οὐ διδοῦσα δι᾿ ἔρωτα μετριο- 

φροσύνης, χάμπτεται τῷ τῆς ἐλεεινῆς μητρὸς πάϑεί, καὶ τοῦ πα!- 
δ μ᾿ 3 Ύ 9 - ὡ 9 ΗΝ .-" “« , 5. ῸἷΝὮ δὸς ὃε οὐχ ἧττον πρὸς αὐταῖς, ὡς εἰπεῖν, ταῖς τοῦ βίου εἰσόδοις 

ἐλεινῶς ἐξελθόντος τὸν βίον, καὶ τοὺς μὲν ὀφϑαλμοὺς εἰς οὐρανὸν 
“«᾿ αῳ μΦ: α ἤ Ἁ ᾿ ἝἪἜ 4 Ἁ “« Ἅ ἰφή ἄρας, τῇ ὃξ τοῦ χειμένου χειρὶ τὴν ἰδίαν ἐμβαλὼν χεῖρα ---- ὦ τῆς 

ϑαυμαστῆς σου, Χριστὲ βασιλεῦ, γχάριτος!----ζὥντα τοῦτον ἀνίστησ' 

παραχρῆμα χαὶ τῇ μητρὶ προσμειδιῶντα δίδωσι χαὶ σχιρτῶντα, ὥσ- 
» οἱ διἷν, Ἵ 3 , 9 “- 4 , ς “" περ ἐξ ὕπνου τινὸς ἡδέος μετ᾽ εὐθυμίας εὐχερῶς ἀναστάντα. Ἢ ὃὲ 

γυνὴ χαὶ ϑεοφιλής, ὡς ἔοιχεν, ἢ φιλόπα:ς οὖσα Σαμαρεῖτις ἄλλη 
Ύ 3. ἊΝ ᾿ δ͵οη » ᾿ς 94 ᾿ ι ἣ 9. κ 2 ἐν τις ἣν, οὐχὶ τὴν ὑδρίαν, ἀλλὰ τὸν φίλτατον αὐτὸν ἐχεῖνον τὸν ἔχ 

νεχρῶν ἀναστάντα χαταλιποῦσα χαὶ χῆρυξ τοῖς φυλέταις χαὶ γεί- 

τοσι τοῦ μεγίστου ϑαύματος γινομένη χαὶ πανοιχὶ πάντας πρὸς 

ἐχεῖνον ἐφελχομένη" ὃ δὲ τοῦ γενομένου συνεὶς χαὶ τὸ τοῦ πράγ- 
4 ᾿- ξ Ὁ" -ὦ ἰ , “Ὁ Ἁ 9 - 

ματος ἐπίδοξον ὅλῳ ποδὶ διὰφρεύγων, τὸν παῖδα χαταλιπὼν αὐτοῦ, 

φεύγων ἦν ἀνὰ χράτος, μιχρόν τι τῆς εὐθείας, ὥς γε τὸ εἰχός. 

ἀποχλίνας χαὶ οὕτω τοὺς ἐχζητοῦντας διαφυγών. ᾿Αλλὰ τὰ μὲν 

τοῦ μεγάλου τούτου ϑαύματος τοῦτον, ὥς φασιν, ἔσχε τὸν τρόπον" 

οὔτε γὰρ αὐτόπται τοῦ πράγματος ἡμεῖς αὐτοὶ δήπου---πῶς γάρ: 

-- οἱ τοσοῦτον ἀφεστηχότες, οὔτε τὸν δημιουργὸν τούτου, τὸν 

ϑαυμαστὸν δηλαδὴ Σάβαν, μυσταγωγὸν ἔχομεν χἀνταῦϑα τοῦ μυ- 

στηρίου, ὥσπερ δὴ κἀν τοῖς ἄλλοις" ἀλλ᾽ ἄνδρες ἀγαϑοὶ χαὶ τιμᾶν 
3 Ω Δ “Ὁ ἢ Ὁ ο. , “᾿ -«- 

εἰδότες ἀρετήν τε χαὶ ἀλήϑειαν ἅμα, οἵ μὲν περιιόντος ἔτι τῷ 

δὲ χαὶ μεταστάντος ἐξεῖπον ἡμῖν, ἀπὸ τοῦ μεγάλου τῶν 

ἐχεῖϑεν φοιτώντων φιλαρέτων ἀνδρῶν ἀσφαλῶς ἐχμαϑόντες" οἱ χαὶ 

δὶς αὐτὸ τοῦτο, τὴν ἐχ νεχρῶν φημ! ἀνάστασιν, ἔλεγον ὡσαύτως 

ἐνηργηχένα! τὸν μέγαν. μοὶ δὲ τῶν πάντων οὐδένας ἔπεισιν ὑτο- 

- λαμβάνειν ἐνδοιάζειν πρὸς ταῦτα, τῷ παντὶ σώματι προσέχοντας 

ταύτης τῆς ϑαυμαστῆς ἱστορίας, χαὶ ὅπως χατάλληλα γχαὶ ταῦτα 
Ἃ -- δ - Ν “ ἐὶ ἤ 

χαὶ ὡσανεὶ πεφυχότα τοῖς τε ῥηϑεῖσιν ἤδη χαὶ τοῖς ρηϑησομένοις 

11.132 ᾿Ιωᾶν. δ΄, 7 χέ. --- 31 δηντουργὴν]] οὕτως ἐν τῷ ΝΜ, μετὰ ξέσμα τῶν δύο 

τ πρώτων συλλαβῶν᾽ ἀλλ᾽ ἐν τῷ Β γέγραπται τὸ «ὐτουργὸν. 
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ὁμοίως, μᾶλλον δ᾽ ἀχριβῶς γε σχοποῦντι, καὶ τὰ μείζω πολλῷ καὶ 

τελεώτερα λέλεχται" εἰ γὰρ ἢ τῆς ἀγάπης ὁδός, χατὰ Παῦλον 

φάναι τὸν μέγαν. ὁδός ἐστι χαϑ᾿ ὑπερβολὴν πάντων ἀπαραμέλλως 

ὑπερχειμένη τῶν τοῦ πνεύματος χαρισμάτων (ὁ Θεὸς γάρ ἐστι, 

χατὰ τὸν ἄριστον ταύτης μυσταγωγόν τε χαὶ μύστην, τὸν ἐπιστύ- 

ϑιόν φημι ϑεολόγον), χαὶ διὰ τοῦτο νόμος χαὶ προφῆται τῆς πρώ- 

τῆς ταυτησὶ χαὶ μεγίστης τῶν ἐντολῶν ἤρτηνται (ϑεῖος φησὶ τοῦτο 
’ , ».Ἁ) [ “- ρ 4 ᾿ 4 

χρησμός). Σάβας δ᾽ ἡμῖν ὃ μέγας εἰς ἄχρον αὐτὴν ἔφϑη χατωρ- 

ϑωχὼς εἴπερ τις τῶν πάλαι χαὶ νῦν ἐπὶ τούτοις θαυμαζομένων, 

χαὶ οὐδεὶς οὔμενουν ἀντερεῖ τῶν ἐχεῖνον χαλῶς εἰδότων (διόπερ 

ἄρα χαὶ τῆς ἀμέσου ϑεοπτίας ἐχείνης σύν γε τοῖς ἀύλοις μετὰ 

τῆς ὕλης δαψιλῶς εἴπερ τις τῶν γνωστῶν χαὶ ὀϊχειοτάτων Θεῷ 

μετέσχε), πῶς οὐχὶ χἀχείνων ἀχολούϑως μετέσχε τῶν χαρισμάτων, 

εἰ χαὶ μεγάλων καὶ θαυμαστῶν, ἀλλὰ χαὶ τῶν μεγίστων τούτων 

χαὶ πρώτων, χαϑὰ δὴ καὶ δέδειχται, πολλῷ τινι τῷ μέσῳ χαϑυ- 

στερούντων: Καὶ ταῦτα μὲν οὐχ ἁπλῶς ἴσως οὐδὲ παρέργως. 

580. Τὴν δὲ Δαμασχὸν ὁ μέγας καταλαβὼν Σάβας χαὶ μετ᾽ 

αὐτὴν ᾿Αντιόχειάν φημί τὴν μεγάλην. ἔνϑα δὴ χαὶ σπεύδειν αὖ- 
Α μὰ ’ φφἧ-ᾷῺ ω οΞἦ΄ῪΟ ἢ δ 4 ’ -ς ἐ τὸν ὁ λόγος ἤδη φϑάσας ἐδήλωσεν, ἡμέρας μέν τινας οὐχ ὀλίγας 

χὰν ταύταις δὴ ταῖς πόλεσι διατρίβει" ἔπειτα λιμένι τινὶ προσ- 
3 9 ’ μὰ -« 9 ’ Ν λ ’ ἊΣ ὩΣ τς ποῖνὸς βαλὼν ἐπίτηδες τῶν αὐτόϑι, νηὶ χατὰ γνώμην περιτυγχάνε:, τὴν 

3 Φ “ 3 [4 ’ ἃ Φ᾿ " , 

εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀποπλεῖν ἐνσχευαζομένη. Καὶ ὃ μεν ἐπι- 

βαίνει ταύτης προϑύμως, αὐτὴν ἐχείνην τὴν εἰρημένην κατὰ νοῦν 
“, ἧς ΔΙΊ ΝΛ ὦ, ,,) “ - δΣ . -» ᾿ Ν «ἦν τι ἔχων πόλιν (ὃ δὴ χαὶ τῷ τῆς νηὺς ἀρχηγῷ χατὰ γνώμην ἣν, 

ὅπερ ἔφην) ἀλλὰ πνεύματος αὐτοῖς ἑτέρωϑεν ἐμβαλόντος ἀϑρόου, 

ἐπεὶ μὴ πρὸς ἰσχύος εἶχον ἀντιτείνειν βίᾳ τῇ ἐκείνου (σχοπὸς 

γὰρ ἦν, ὡς ἔοιχε, τῇ προνοίᾳ χαὶ τόπων ἑτέρων ϑεατὴν χαὶ ψυ- 

χῶν τῶν ἐν ἐχείνοις ἐπίχουρον πρότερον τὸν ὅσιον ἀποφῆναι), τῷ 

2.8 ἸΙΧοοινῇ, 1, ιγ΄, 18. --- 46 Ἴωαν. 1, δ΄, 8. --- 617 Ματῦ. χβ΄, 40. --- 8.16 

Ἔν τῷ Μ ὁ καλλιγράφος ἔγραψεν ἐν τῇ ᾧχ τὸ σημείωμα τοῦτο, ὅπερ ἦν ὡς φαί- 

νεται, πρότερον καὶ ἐν τῷ Β. «Τοῦ αὐτοῦ πατριάρχου σχόλιον.-[-Ὁ πρὸς ταῦτα χαὶ 

τὰ τοιαῦτα διστάζων, ὡς ὑπὲρ φύσιν ὄντα, τὰ τούτων ἴσῳ χαὶ μείζονα ἐν τοῖς βίοις 

τῶν παλαιῶν ἀγίων εὑρήσει, ἐξ ὧν τινα καὶ ἡμεῖς ἐν τῷ τέλει τοῦ παρόντος 

λόγου τεϑείχαμεν». 
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φέροντι δόντες χαταίρουσιν ἀϑρόον εἰς Κρήτην καὶ οἱ μέν, αὐτοῦ 

ποῦ προσορμισϑέντες τῇ νήσῳ, πνεύμασι τοῖς πρὸς ἀναγωγὴν ἐπι- 

τηδείοις τὸν νοῦν, ὡς εἰχός, αὖϑις προσεῖχον" ὃ δέ, τὴν αὐτόϑι 

χαταγωγὴν οὐχ ἀϑεεὶ γεγενῆσϑαι παρ᾽ ἑαυτῷ χρίνας, τῆς νηὺς 

εὐθὺς ἀποβαίνει, χαὶ μηδενὶ τῶν πάντων εἰς γνῶσιν χαϑάπαξ ἐλ- 

ϑών, ὥσπερ ἄσαρχός τις χαὶ ἄυλος ὦν, ἢ πτηνὸς μᾶλλον χαὶ οὐχ 

ἄνϑρωπος, μηδὲν ἔχων μεϑ’ ἑαυτοῦ τὸ παράπαν, εἰ μὴ τὸ σῶμα, 

τῇ φιλτάτῃ δίδωσιν ἑαυτὸν ἐρημίᾳ, ὄρη καὶ φάραγγας χαὶ πᾶν 

τὸ τῆς νήσου περιπολῶν ἀοίχητον ἐφ᾽ ὅλους ἐνιαυτοὺς δύο, βο- 

τάναις χαὶ ὕδατι μόνοις τὴν τῆς φύσεως ἀνάγχην ὑπὲρ πᾶσαν 

φυσιχὴν ἀνάγχην παραμυϑούμενος. ᾿Επὶ τοσοῦτό γε μὴν λαμπρό- 

τητος χαὶ ὕψους ὑπερφυοῦς τὰ χατὰ τὸν μέγαν ἐπήρϑη χἀνταῦϑα, 

χαὶ τοσοῦτο τῆς δυναστείας, ὡς εἰπεῖν. ὑπερέσχε τῆς ὕλης, ἔτι 

ταύτῃ σνεζευγμένος, ὡς ἐφ᾽ ὅλοις τοῖς δυσὶν ἔτεσι τούτοις ---ὦ τοῦ 

χαινοῦ χαὶ ὑπὲρ πάντα νοῦν ἀνϑρώπινον μυστηρίου! -- μὴ χαϑέδρας, 

μὴ χαταχλίσεως μηδοπωστιοῦν τὸ παράπαν μνησϑῆναι, ἀλλὰ χαὶ τὰς 

τῆς φύσεως αὐτῆς ἀπαραιτήτους ἀνάγχας οὑτωσὶ διαφέρειν" χαὶ 

τοῦ βραχυτάτου δὲ ὕπνου, εἴ γε χαὶ ὕπνον χρὴ χαλεῖν οὗπερ 

ἐχεῖνος αὐτόϑι μετεῖχεν, οὕτω μετεῖχεν, ἐπὶ δένδρου γέ τινος ἢ 

χαὶ τῆς προστυχούσης πέτρας, ὡς ἔτυχεν, ἑαυτὸν προσερείδων, 

ὥσπερ οἱ τὸ γῆρας ὑποστηρίζοντες τῇ συμμαχίᾳ τῆς ῥάβδου" φέρειν 

δὲ τὴν ἔξω πάσης ἀνθρωπίνης φύσεως ταυτηνὶ βίαν οὐχ ἂν οἱός 

τ᾽ ἦν ποτε, μὴ τὴν ὑπερφυᾶ χάριν ἐχείνην ὑπερφυῶς δεδεγμένος 

χαὶ ταύτῃ σὺν τοῖς ᾿Αγγέλοις συνών, ὅπερ ἔφην, χαὶ τῆς ἀὐτὸς 

αὑτοῦ φύσεως ἐπιλελησμένος τῷ γε πλείονι μέρει, χατὰ τοὺς 

ἀρχαίους ἐχείνους δήπου πατέρας, οὃς ἄλλαι τε φέρουσιν ἱστορίαι 

χαὶ ἢ τὰ τῶν γενναίων Σύρων ἐχείνων ϑαυμαστῶς ἱστοροῦσα χαὶ 

“Φιλόϑεος" ἐπωνύμως διὰ τοῦτ᾽ αὐτὸ προσαγορευομένη. “᾿Οὐδέ- 

ποτε γάρ", ἔλεγεν ὁ γενναῖος, “᾿πολιτεία τις τῶν ἀρχαίων ἔγγρα- 

φός τε χαὶ ἄγραφος ἐπῆλθέ μοι χατὰ νοῦν ἐν ἐχείνοις τοῖς χρό- 

νοις, ἣν οὐχ ἔσπευσα παντὶ τῷ τῆς ψυχῆς αἱρουμένῳ σὺν Θεῷ 

28 Φιλόϑεος) λέγει περὶ τῆς ὑπὸ Θεοδωρήτου ἐπισχόπου Κύρρου συγγραφείσης φιλο- 

ϑέου ἱστορίας. -- 81 ψυχῆς Μ, φίσεως Β. 
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παρευδηοχιμῆσαι, ἡ τέως ἀμιλληϑῆναι, χαὶ μὴ δεύτερος τῶν ἄϑλων 

ἐχείΐνων φανῆνα!. Ἂν ταύτῃ γε μὴν τῇ τῶν πολιτειῶν σχληρο- 

τάτῃ, τῇ διετεῖ λέγω στάσει, καὶ μέγιστον εἴπερ ποτὲ τὸν πε!- 

ρασμὸν χαὶ τὴν ἀνάγχην ὑποστὰς οἷδα' χαὶ γὰρ χαὶ χιόνων τινῶν 

δίχην ἐξογχωϑέντες μοι", φησίν, “ ἦταν οἱ πόδες, χαὶ οὐκ οἵδ᾽ ὅπως 

χαὶ μεταβαίνων ἦν- οὐδὲ γὰρ ὡς οἰχείοις εἶχον αὐτοῖς ἔτι χρῆ- 

σϑαι, χαϑά γε ἐδόχουν. “Ὅμως καὶ ταῦτ᾽ οὐχ ἐγώ ", φησίν, “᾿ ἀλλ᾽ 

ἢ τοῦ Θεοῦ δύναμις ὑπὲρ λόγον ἐνήργησεν ἐν ἐμοὶ πάντως τῷ 

ἀναξίῳ". Ταῦτα χαὶ πρὸς τὸν μαϑητὴν αὐτὸς ἐχεῖνος περί πο" 

τοὺς τῆς ζωΐς ἐπιλόγους ὠφελείας ἔλεγε χάριν χαὶ πολλούς τινας 

ἔσχε τοὺς τῶν ἐχείνου τὰ πλείω γε συνειδότας, εἰ χαὶ τῶν ἄλλων 

ἐχεῖνος ἀξιώτατος χαὶ προύχων εἰς μαρτυρίαν τῶν αὐτὸς αὑτοῦ 

πολλῷ τινι δηλαδὴ τῷ μέσῳ, ὥς γε ἐγὼ νομίζω, οἶμαι δ᾽ ὅτ! 

χαὶ τῶν εὖ εἰδότων ἐχεῖνον ἕχαστος. 
« ΄κ- - 

51. ᾿Επὶ τούτοις τοῖς ἄϑλοις ὑπερφυῶς τῶν διττῶν ἐνιαυτῶν 

ὁ γενναῖος διανύσας τὸν χύχλον, μηδενὸς αὖϑις τῶν Κρητῶν συ- 
-Φφ᾿ ’ - ΄ , " 9 57 [ω ἰὲ ᾽ 

νειδότος, ἀποβαίνει τῆς Κρήτης χαὶ εἰς Εὔριπον ὁμοίως χαταίρει, 

χαὶ τοῖς ῥηϑεῖσιν ἐνιαυτοῖς ἰσαρίϑμοις χἀν τοῖς αὐτόϑι διατετρ!- 

φὼς ὄρεσι χαὶ ταῖς ἐρημίαις, μεῦ᾽ ὁμοίας ὅτι μάλιστα τῇς διαί- 

της---ταῖς γὰρ αὐταῖς χἀνταῦϑα δήπου βοτάναις ὡσαύτως χαὶ τῷ 

ὕδατι χαϑάπαξ ἐχρῆτο, χαὶ τῶν ἀγρίων δέ φημι δένδρων, χατὰ 

τὸν μέγαν Βαπτιστήν, εἴπου τοῖς ἀχροδρύοις ἐντύχοι----, ἄγνωστος 
δι "5 . ἐγ ὴ ) ἽΞ τε ῥ ἢ ΤᾺ ν Υ̓͂ Π λ διαγεγονὼς τὸ παράπαν χαὶ τοῖς αὐτόϑι εἰς, τὴν περιφανῆ Πελο- 

πόννησον ἀφιχνεῖται. οὐ μὴν χἀνταῦϑα τὸ πᾶν, ὡς ἐν τοῖς προρ- 

ρηϑεῖσι, δηλαδὴ ταῖς ἐρημίαις ἐδίδου, ἀλλὰ τὸ μὲν πλέον χὰν 
μ.: 

ταύτῃ ταύταις, ὡς ἔϑος, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ ταῖς ἐν αὐτῇ πόλεσι 
ἢ χαὶ τοῖς τῶν μοναζόντων φροντιστηρίοις χαϑ᾿ ἱστορίαν τῶν πάλα!' 

περὶ αὐτῆς ἀδομένων. Οὐ μὴν ὑπερέβαινς χἀν τούτοις τὸν χρό- 

νον, ἀλλὰ δύο χαἀνταῦϑα διαγεγονὼς ἔτη μετά γε τῶν ὁμοίων 

ἱδρώτων ᾿Αϑήνας ὁρᾷ τὰς πάλαι ϑαυμασϑείσας ἐπὶ σοφία: χὰ- 

πειδὴ μὴ χαὶ τὰ ϑρυλλούμενα περὶ τούτων αὐτῶν ὁρᾶν εἶχε, 

μᾶλλον μὲν οὖν καὶ τοὐναντίον ἅπαν ὁρᾶν εἶχε βάρβαρον καὶ λό- 

2 φανῆναι ἐκείνων Μ, --- 24 ὠφιχνεῖται Μ, φϑάώνει Β. 



Ξϑϑ 2 0 7. ὃΞ- 

γὸν χαὶ τρόπον ἀντὶ τῆς παλαιᾶς εὐδοξίας ἐχείνης καὶ τοῦ χρυσοῦ 

τῶν σοφῶν γένους, τάχιστα καὶ πρὸς τὰς ἑξῆς μεταβαίνει πόλε!'ς. 

Πάτρας τέ φημι χαὶ τὴν λοιπὴν πᾶσαν ᾿Ἑλλάδα: ἐνιαυτὸς δ᾽ ἄρα 

πρὸς τῷ ἡμίσει χαὶ τὴν ἐν τούτοις περίοδον αὐτῷ χατεμέτρει. ᾿Εἶπε’ 

δὲ τούτων ἰχανῶς εἶχε, τὸ πάλαι ποθούμενον Βυζάντιον ἐπὶ νοὺν 

αὖϑις εἶχε, Πλοίου τοιγαροῦν ἐπιβάς, ἀνάγεσϑαι μέλλοντος ἔδγ. 

πρῶτα μὲν τῇ νήσῳ Τενέδῳ προσίσχε:" εἴτ᾽ ἐχεῖϑεν εἰς Χερρόν- 

νῆσον χατηρχότων τῶν συμπλωτήρων, τοῦ πλοίου χαὶ αὐτὸς εὐϑὺς 

ἀποβαίνει χαὶ τῇ χέρσῳ δίδωσιν ἑαυτόν, τοῖς αὐτὸς αὑτοῦ ποσ' 

χρώμενος, ὥσπερ δὴ χαὶ τὸ πρῶτον. Καὶ Μαχεδονίαν μὲν διέρ- 

χεται πρῶτον, ἔστιν αἷς χαὶ τῶν αὐτόϑι πόλεων χκαϑ’ ἱστορίαν 

προβάλλων, ὅσαι δηλαδὴ χαὶ ὀνόματός τινος μετέχουσι παρ᾽ ἐνίοις. 

Εἶτα μεταβὰς ἐχεῖϑεν εἰς Θράχην, τῆς ἡμετέρας ταύτης Ἧρα- 

χλείας ἄρτι τότε συνισταμένης χαὶ πρὸς ἀναχαινισμὸν χαὶ συνο!- 

χίαν χαϑισταμένης δευτέραν, ᾿Ανδρονίχου δηλαδὴ ταῦτα σπουδά- 

ζοντος, τοῦ χάλλιστα βεβασιλευχότος ἐν τοῖς Παλαιολόγοις. πρό- 

ϑυμος ἐπιβαίνει, Καὶ κύχλῳ περιελθὼν χαὶ διελϑὼν ἐπεσχεμμένως 

αὐτὴν πᾶσαν (εἰσὶ γάρ ποὺ χαὶ στοαὶ παρ᾽ αὐτῇ χαὶ λείψανά τινὰ 

τῶν παλαιῶν οἰχοδομημάτων, χαὶ τόποι μάλιστα πρὸς Ἡσυχίαν εὐ 

ἔχοντες τῷ τε τῶν ϑορυβούντων ἱχανῶς πάντων ἀπεσχοινίσϑα!' 

χαὶ τῷ πρὸς ἀέρας χειμῶνός τε χαὶ ϑέρους εὐχράτως πάνυ χαὶ 

ὁμαλῶς διαχεῖσϑαι), τὸ πρὸς τὴν νοτίαν ϑάλασσαν αὐτῆς ἀπολεξά- 

ἅενος μέρος, χρημνῶδές τε καὶ δύσβατον ὃν ἱχανῶς χαὶ παντοῦδα- 

παῖς ἀνεπίβατον ἐπηρείαις, σπηλαίῳ τινὶ χατὰ ϑάλατταν ὡς εἰπεῖν 

ἀπῃωρημένῳ, χαὶ πρὸς ἡσυχίαν ἀνδράσιν ἀσχηταῖς πάλαι χαλῶς 

ἀποτεταγμένῳ, φέρων ἑαυτὸν μετά γε τῆς ἴσης σιωπῆς χαὶ τοῦ 

σχήματος χαταχλείει: ἔνϑα δὴ χαὶ ϑυσιαστήριον ἱερὸν ἱδρυϑέν. 

ἔργον εὐσεβοῦς χαὶ φιλοχάλου ψυχῆς, χαραχτῇῆρα ὃὁεσποτιχὸν ἐπ’ 

τινος αὐτόϑι στοᾶς ἱερῶς ἐχ δεξιῶν γεγραμμένον φέρει, ϑεῖον ἂν- 

τιχρὺς χρῆμα χαὶ ϑεανδριχῆς μορφῆς ὄντως ἐχτύπωμα᾽ ὑπερβαίνει 

μὲν γὰρ τῷ μεγέϑει μιχρόν τι τὸ μέσον τοσοῦτον, ὅσον μὴ τῆς 
ἊΕ ΄«ὖ Ἁ “᾿ χὰ) 6 . . , Μ ’ 

ταῖς δὲ φαιδρότησι χαὶ χαλλοναῖς μᾶλλον ἂν εἴποι τις, ὅσον ἱεραῖς 

Ἕ 
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ΞΞ ὰ 9.0.2 εξΞ 

τισι χαὶ ἀρρήτοις, ὡς μηδέποτε χόρον λαμβάνειν τὸν ἐνορῶντα, 

μᾶλλον μὲν οὖν χαὶ δονῆς τινος ἀπορρήτου πληρούμενον πτε- 
-«-᾽ - ρ ᾿ ,“ ἢ .“, Α "9 - ροῦσϑαι δοχεῖν ὡσανεὶ τῷ πρὸς τὴν ὅρασιν ἔρωτι χαὶ μηδ᾽ εὔὐχε- 

“ “ 3 .-« λ΄ κα. “- ΄»-Ν Ά, “- ρῶς ἔχειν ἀτίστασϑαι. Διὰ τοῦτο χαὶ δαψιλοῦς μεταδίδωσε τῆς 

χάριτος ὁ δι’ αὐτοῦ προσχυνούμενος δεσπότης τοῖς μετὰ πίστεως 
9 “- “-“" " 6 - , ἐμ 3 εἰλιχρινοῦς προσιοῦσι, ψυχὰς ὁμοῦ ϑεραπεύων χαὶ σώματα. Ἔ»ν- 

ταῦϑα τὸ σῶμα περιγράψας ὁ ϑεσπέσιος Σάβας ἀγροῖχός τις ἐν 

ἀγροίχοις χαὶ ξένος τῳόντι προσχαρτερῶν ἦν ἐπὶ πλεῖστον. 

52, Ἐπεὶ δὲ τῶν τῆς πόλεώς τινες, χαὲ μάλιστα τῶν ἰερω- 

σύνης ἀξία χαὶ κλήρῳ τετιμημένων, τὴν ϑαυμαστὴν ἐχείνην σιω- Ὡς ἄς τυ νων, τ αστη “ Π 

δον ἀλλὰ ὸ 7. ἀσχγ ΡΨ ὰ λιχὸ" Ἷδ δέ τας 5 δε πὴν χαὶ τὸ τῆς ἀσχήσεως ἀγγελιχὸν αἰδεσϑέντες πυχνῶς ἐχεΐνῳ 

προσίασι, βρώματά τε χομίζοντες χαὶ τοῖς ποσὶν εὐλαβῶς προσ- 

πίπτοντες χαὶ λόγον ὠφελείας αἰτοῦντες, ἐκεῖνος τὴν ἀνθρωπίνην 

ἀποποιούμενος δόξαν, τὰ τῆς προτέρας ἐχείνης μωρίας προσποιοῦ - 
κή ἰ ’ . .Ν , 2 ω 9 κ᾿ ς δ ᾿ 

μενος ἣν ὡσαύτως: ὡς ὃὲ πείϑειν ἐγ τούτοις οὐχ εἰγεν. ἀλλὰ χαὶ 

μᾶλλον ἐντεῦϑεν ϑαυμάζοντες ἦσαν, τὸ περιὸν ἐχείνῳ τῆς ταπει- 
- 4 τ" 3 , δ . Ἁ νοφροσύνης, δι ἣν δήπου χαὶ τὸν μωρὸν ὑπεχρίνετο, χαταλιπὼν 

ὩΝ 9 “- ὃς Σ- ᾿ αι πὲ ’ Ἁ « ΚἘΞ 

τὰ ἐνταῦϑα, τὴν ἐχ μαχροῦ ξητουμένην, τὴν τῶν πόλεών φημι 

βασιλεύουσαν, τὴν Κωνσταντίνου, καταλαμβάνει. Καὶ πρῶτον μὲν 
“ - Α ρὧΟ , Ύ ἰὶ δ - « 

ἔργον τῶν ἄλλων χαὶ σπούδασμα τίϑεται, οἷος ἐχεῖνος ἐν τοῖς 

τοιούτοις, θείους τε νεὼς ἱστορῆσαι: χαὶ ἀσχητῶν χαταγωγὰς καὶ 

σεμνὰ φροντιστύρια, χαὶ μηδὲν ὅλως τῶν ἐν αὐτῇ ϑείων χαταλ'πεῖν 

ἀνεξέταστον, μηδὲ τῆς ἐκεῖθεν αὐτὸς ἀπολειφϑῆναι πνευματιχΐῆς 

ϑυμηδίας χαὶ χάριτος" οὗ δὴ χαὶ χατὰ γνώμην αὐτῷ τελεσϑέντος, 
, [ “« Ἕΐ - -«- . “«( , ᾿ Ψ δ 

μεγάλας ὁμολογῶν τν τῷ Θεῷ χαντεῦϑεν τὰς χάριτας οἷς τε τὴν 
»’ .« ’ ’ " “ Ρ δ᾽ -.-ω ὩφΙ͂. 

τῶν πόλεων βασιλεύουσαν ἐχ μαχροῦ ποϑουμένην ὁρᾶν ἤδη χαὶ 

μετ᾽ ἐλευϑερίας οἰκεῖν εἶχε χαὶ οἷς τῶν αὐτῆς ἱερῶν τε χαὶ τῶν 

ϑαυμάτων χατὰ σχοπὸν ἀφϑόνως μετεῖχε χαὶ τὰ τῆς χαλῆῇς ἐπι- 

ϑυμίας διὰ πάντων ὡς εἰπεῖν δεξιὸν αὐτῷ τέλος εἶχεν. Εἶτα χαὶ 
“ὠ -Ἕ -ἣἢ ὡ ᾿ 5 Ἁ ὐὰΣ “ ΡΞ ἰέ 4 ἌΝ 4 « “ὮἊΑ 

τῷ δεοωχότι χάριτας ὡσανεὶ τῆς εὐεργεσίας ἐπιδιδοὺς, μᾶλλον δὲ 
- Υ̓ , ρ 3 Ἁ «.μρ" κῃ Ν λῚ ἴ ΄-᾿Ὀρ, λ "“ἦὟ Ἁ 

τῶν μειζόνων ἑξαυτὸν αὐτὸς ἀξιῶν χαὶ τὰ φίλα δηλαδὴ ποιῶν χαὶ 

συνήϑη, φροντιστήριόν τι, τῷ τοῦ μάρτυρος Διομήδους ἐπιχεχλη- 

22 φροντιστήρια Μ, μοναστήρια Β. - 28 μετέσχε Β. 
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'ἝΨ μένον ὀνόματι, τελευταῖον χαταλαμβάνει, καί τινι τῶν ἐν αὐτῷ 

δωματίων περιγράψας τὸ σῶμα τῆς φίλης ἦν ἀγωγῆς αὐτόϑ' χαὶ ριγράψας μα τῆς φίλης ἦν ἀγωγῆς αὐτόϑ': χαὶ 
τῆς Ἡσυχίας ἐχόμενος, ἄγνωστος τὸ παράπαν χαὶ ἀνομίλητος, ἤδη 

δὲ χαὶ τοῖς πᾶσι σχεδὸν ἀϑέατος: ὀφθαλμοὺς γὰρ χαὶ πρόσωπα 

συγχεχαλυμμένα τῇ σεπτῇ φέρων ἀχριβῶς περιχεφαλαίᾳ, εἴ που 

χαὶ συνέβη τῶν πάντων τινί πως ὀφϑῆναι, τῷ πλείονι μέρει πάν- 
. ͵ ΎΥ᾿ , -« . -. ’ “«Ἂφτ τ᾿’ ᾿ 

τως ἀϑέατος ἣν, μὴ φωνῆς ἐχεῖϑεν τὸ σύνολον προϊούσης, μὴ 

τῆς ὄψεως ὁρωμένης, ὅπερ εἰπὼν ἔφϑην᾽ ἔχρινε γάρ που παρ᾽ ἑαυτῷ 

σοφῶς ὁ σοφὸς ἐχεῖνος τὰ χαϑάπερ ἐν ἐρημίᾳ τινὶ χαὶ μονώσει 
- “« “ .Ὶ ἰ Ἁ “ΔΝ 2 --οΦ Δ 9 “' ω 

διενεγχεῖν χἀνταῦϑα τὸν βίον καὶ μηδὲν ἐμποδὼν αὐτῷ δήπου γε- 

νέσϑαι τὰ τῆς πόλεως πράγματα πρός γε τὴν ὑφηλοτάτην πολι- 

τείαν ἐχείνην χαὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔνστασιν. Ἐὐλαβεῖτο δὲ χαὶ τὴν 

φήμην ἄλλως, πάλαι τὰ χατ' αὐτὸν οὐχ ἐς Βυζαντίους μόνον, ὡς 

ἔφην, ἀλλὰ χαὶ μέχρις Αϑω χαὶ Θεσσαλονίχης αὐτῆς μετὰ μεί- 

ζονός τινος τῆς ἀξιώσεως παραπέμψασαν. Καὶ μὴν καὶ τοὺς τῆς 
’ 4 ε ἢ “ “ Υ Ύ - 

πόλεως δι᾽ ὑποψίας οὔτι μιχρᾶς εἰχεν αὐϑις τοῖς Θεσσαλονι- 

χεῦσι χαϑ᾽ ἑταιρίαν τε χαὶ πραγμάτων χοινωνίαν συνεχῶς εἴπερ 
᾿Ὶ ΑΝ 7 ᾿ ’ ΕΞ ᾿ Α, Π ᾿ ’ Ἁ [ Ἄ 

τισὶ τῶν πάντων συνόντας, μήπου χαί τινι γνώριμος γεγονὼς λάϑῃ 

οὐδὲ γὰρ τῶν ἀσήμων ἔχ τε τοῦ γένους χαὶ τῆς ἀρετῆς ἧσαν οἱ 
, λ. δι Ἁ ’ 6 ἰὰ ο΄ 6 

τούτου πατέρες, χαϑὰ᾽ δὴ χαὶ φϑάσας ὁ λόγος ἐδήλωσεν, ὥστε 

χαὶ διαλαθεῖν ἂν τὸ χατ᾽ αὐτοὺς δρᾶμα χἀντεῦϑεν αὐτὸς ἑαυτῷ 

διαχόψειν τὸ εἰρηνιχόν τε χαὶ ἥσυχον, Διὰ τοῦτο χαὶ τὰς τοῦ σώ- 

ματος αἰσϑήσεις ἀσφαλῶς πάντοϑεν ἀποχλείσας πᾶσι νεχρὸς ἦν 
Α ’ . κ»ν , Ύ ; 

χαὶ νεχροί, χατὰ τὸ γεγραμμένον, αὐτῷ πάντες ἧσαν ἐξ ἐφαμίλ- 

λου, μόνῳ Θεῷ δηλαδὴ σχολάζων ἀνεπιστρόφως χαὶ τοῖς ἐχεῖϑεν 

ἐνδιδομένοις μυστηρίοις χαὶ ταῖς ἐλλάμφεσιν. 

58. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἦν τὴν λαμπάδα τῆς τοσαύτης ἀρετῆς διαλα- 

θεῖν τὸ χαϑάπαξ' “οὐδὲ γὰρ δύναται", φησὶν ὁ ϑεῖος χρησμός, 

“πόλις χρυβῆναι ἐπάνω ὄρους χειμένη., οὐδὲ χαίουσι λύχνον χαὶ 

τιϑέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει 

πᾶσι φησὶ “τοῖς ἐν τῇ οἰχίᾳ . Δῆλος τοιγαροῦν χαὶ ὃ μέγας 

ἐντεῦϑεν γίνεται Σάβας χαὶ ὁ τρόπος οἷος. Ἢ περὶ τούτου φήμη 

22,81 Ματῦ. ε΄, 14 - 16. 
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λαμπρῶς ἅπασαν τὴν Κωνσταντίνου περιλαβοῦσα δήλη καὶ βασι- 

λεῖ γίνεται, χαὶ πρὸ τούτου τῷ μεγάλῳ τῆς ἐχχλησίας προέδρῳ" 

οἵ καὶ μηδὲν ὅλως μελήσαντες εἰς ὄψιν ὁμοῦ καὶ ὁμιλίαν ἐλϑεῖν 

ἀξιοῦσιν ἐχείνῳ᾽ ὃ δὲ τὸ παράπαν ἀνένδοτος ἦν. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ 

δὶς χαὶ τρὶς χαὶ πολλάχις τοῖς αὐτοῖς ἐγχεχειρηχότες ὡσαύτως 

ἀνηνύτοις ὥφϑησαν ἐπιχειροῦντες χαϑάπαξ, τὴν μὲν ἔνστασιν 

ἐχείνου χαὶ τὸ τῆς ἀρετῆς ἀπαράμιλλον χαὶ αὐτοὶ μετὰ ϑαύματος 

ἐπαινεῖν εἶχον" χἀχεῖνό γε μὴν δι᾿ ὑπονίας οὔτι μιχρᾶς αὖϑις 

Ξῖχον, μὴ οὐχ ὀρϑῶς ὧν ἐχεῖνος τὴν περὶ Θεοῦ δόξαν καί τισιν 

ξν ἀπορρήτοις τῆς σφετέρας ὁμιλῶν γνώμης ἔπειτα λάϑῃ τῷ τῆς 

ἐχχλησίας εὐγενεῖ σπόρῳ τὰ νόϑα τῶν δογμάτων ἐγχαταμίξας᾽ 

τὸ γὰρ ἀξιόπιστον, αὐτῷ φασι, πάντως τὸ τῆς πολιτείας ὑψηλόν τε 

χαὶ ἠχριβωμένον παρέξει χαὶ τὸ παρὰ πᾶσιν οὑτωσὶ τὰ χατ᾽ αὖ- 

τὸν βεβοῆσϑαι. Ταῦτα πρὸς ξαυτούς τε χαὶ ἀλλήλους εἰπόντες, 

ἐπεὶ μὴ δι᾽ ἑαυτῶν πεῖραν ἐχείνου τὸ παράπαν σχεῖν εἶχον (οὐδὲ 

γὰρ πείϑειν οἷοί τε ἦσαν, ὡς ἔφην), εἰς ἑτέρας ὁδοῦ ἔρχονται πεῖ- 

ραν, καί τινας ἀπολεξάμενοι τῶν τῆς ἐχχλησίας χαὶ τῆς σηγχλή:- 

του. ἄνδρας σοφούς τε χαὶ ἐπιστήμονας χαὶ δεινοὺς μὲν ἦϑος 

ἀνδρὸς χαταμαϑεῖν χαὶ τῶν ἀφανῶν ἀπὸ τοῦ φαινομένου χατα- 

στοχάσασϑα!, χρῖναι ὃΣ ἀρετὴν χαὶ τοῦ δοχίμου διαχρῖναι τὸ χί- 

3ὅηλον ἀξιολογωτάτους ἀτεχνῶς χαὶ δοχίμους, λίδον ἂν τις εἶπεν 

εὐστόχως: αὐτοὺς τὴν Δηδίαν, στέλλουσι πρὸς τὸν μέγαν παντὶ 

τρόπῳ τὰ χατ᾽ αὐτὸν ἐπισχήψαντας ἐξετάσαι. καὶ τῇ τέχνῃ νῦν 

εἴπεο ποτὲ χρήσασϑαι. Οἱ χαὶ πρὸς ἐχεῖνον ἐλθόντες, αὐτίχα 
- ἢ ᾿ 4 4 ᾿ . , “ἊΝ “ Ψὕἤ , 

πρῶτα μεν ΤῊν πῆος αἰ)τοὺς οαϊλίαν αὐτοῦ ἀπαιτοῦσιν, ἐγεῖν γὰρ 

τι χοινολογήύσασϑαι τῶν σφόδρα χατεπειγόντων, πρὸς αὐτοῦ τοῦ 

βασιλέως τε χαὶ τοῦ πατρ'άρχο" σταλέντες ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ ἐπεὶ 

δ᾽ ἐν τούτῳ χαίτο! γε πολλάχις εἰπόντες πείϑειν οὐχ εἶχον, “᾽Αλλ᾽ 

ἀμήχανόν" φασιν “μᾶς ἔχει εἰδέναι, πότερον ἡμέτερος. ἢ καὶ 

τῶν ὑπεναντίων αὐτὸς ὧν τυγχάνεις, εἰ γε μὴ τῇ γλώττῃ σαυτόν 
ἣ . ᾿ - ὧν ’ 9 ἢ Ύ»ν δ , Α τε χαὶ τὰ χατὰ σὲ δῆλα ϑείης, χαϑ᾽ ὅσον οἷόν τε τὸ μὲν γὰρ 

τ ; “« “ μ ’ » , « ᾿ 

ἡχριβωμένον τῆς σῆς ἀσχήσεώς τε χαὶ πολιτείας, σχῆμά τε χαὶ 

22 λίϑον - Λυδίαν] (ΟΥΡ5. Ρᾶγόθη,. 11, σ. 186, 
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ἢ »᾿ πΡ 7 Ὡ χῶν Ν ΟΣ ΟΝΕΝ -... ΜΝ ΑΝ 9 ἣ εν Ἕ γὔος χαὶ τὸ φαινόμενον ἅπαν οὐχ ἔστιν ὃς οὐ ὑαυμάζει" ὁεῖ δέ, 
“« , ) - Ύ , » » , ᾿ ᾿ - 

μᾶλλον ὃεὲ χαὶ πᾶσαν εἶναί φαμεν ἀνάγχην χαὶ τὴν περὶ Θεοῦ 

όταν, ὁποίαν τινὰ χατὰ Φυχὴν ἔχεις, δήλην τέως ἡμῖν ϑέσϑαι, 

ὡς ἄν, εἴ γε χαὶ χατὰ τοῦτο συνάδων ὀφϑείης, χαὶ τὴν τοῦ Χρι- 
Α Ἁ »; κ στοῦ νύμφην, λέγω δὴ τὴν ἐχχλησίαν, εὐφράνῃς καὶ τὸν ἄριστον 

σὺν αὐτῇ βασιλέα, χἀντεῦϑεν πατέρα σε πάντες χαὶ προστάτην 

πρὸς τὸν χοινὸν προβαλούμεϑα δήπου δεσπότην χαὶ φύλαχα φυ- 

χῶν ὁμοῦ χαὶ σωμάτων’ εἰ δ᾽ οὖν ἀλλὰ τῆς χατεχούσης τέως 

ἀμριβολίας πάντας ἡμᾶς ἀπαλλάξεις, ὅπως ἂν ἔγοι πείσας ἐφ᾽ 

ἐνὸς τούτων τῶν λογισμῶν. ὡς ἐπί τίνος ἀσφαλοῦς ἐρεῖσαι χαὶ 

μὴ ταλαντεύεσϑαι τῇ χαὶ τῇ, χαϑάπερ ἔν τινι τριχυμίᾳ χαὶ σάλῳ " 

54. Ταῦτα χαὶ τὰ τούτοις ἀχόλουϑα τῶν σοφῶν ἐχείνων ἀν- 

ὁρῶν εἰρηχότων, ὅρα μοι τὴν ϑαυμασίαν χαὶ τῳόντι φιλόσοφον 

ψυχήν, ὅπως ἐπιστημονιχῶς χαὶ ὄντως ἀξίως ἑαυτοῦ τὸ πρᾶγμα 

μεταχειρίζει: δόξαν χαὶ γὰρ αὐτῷ μήτε τοὺς σοφοὺς ἐχείνους, 
“ 

μήτε μὴν σὺν αὐτοῖς τοὺς αὐτοὺς ἀπελσταλχότας λυπῆσαι χαὶ 

προσέτι τὴν αὐτὸς αὑτοῦ πολιτείαν χαὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔνστασιν 
ϑ ἀπαράτρωτον πάντῃ τηρῆσαι, τῆς χαϑέδρας εὐϑύς, ὡς εἶχεν, ἐξα- 

3 

νχατάς, πρῶτα μὲν ὅλῃ νυχῇ τοὺς ἐχείνων ἐπ᾽ ἐδάφους πεσὼν 

χατερίλει πόδας εἶτ᾽ ἐχεῖϑεν ἐξαναστὰς χαὶ χεῖρας χαὶ ὀφθαλμοὺς 

χαὶ πρόσωπα περιπλαχεὶς ὁμοίως ἐφίλει" χαὶ τῇ σφετέρα χεφαλῇ 

τὰς ἐχείνων ἐπιτιϑεὶς γεῖρας σφραγίζειν ἱερῶς ἐχείνους ἡξίου, 

τό τε περὶ αὐτοὺς φίλτρον χαὶ τὴν χοινωνιαν τῆς δόξης χαὶ τὴν 

πρὸς τὴν ἐχχλησίαν εὐλάβειαν ἅμα διὰ τῶν εἰρημένων δειχνύων. 

Εἶτα χαὶ χάρτην χατὰ γνώμην ἐκείνων αἰτήσας, γραφίδι χαὶ γε- 

ροῖν ἑαυτοῦ τό τε σεπτὸν τῆς ἱερᾶς ἡμῶν πίστεως σύμβολον χαὶ 

τὴ" λοιπὴν τῆς ὀρϑῆς δόξης ὁμολογίαν ἀσφαλῶς ἐπισημαίνεται 

πᾶσαν, προσϑεὶς ἐπὶ πᾶσιν, Ὁ μὴν χαὶ τῷ πατριάργῃ προσέχειν 

χαὶ τὸ προσῇῆχον ἐχ Ψυχῆς ἀπονέμειν σέβας, ὅσα δὴ χαὶ ἀρχιερεῖ 

τοῦ Θεοῦ γνησίῳ, χαὶ προσέτι τῷ ϑείῳ βασιλεῖ τὴν ὀφειλομένην 

προσχύνησιν χαὶ τιμήν, ὡς παρὰ τοῦ πάντων δηλαδὴ βασιλέως χαὶ 

χρισϑέντι χαὶ τὴν ἐχείνου φέρειν ἐπὶ γῆς εἰχόνα πεπιστευμένῳ. 

29 ἱερῶς ἐκείνους Μ, μετ᾽ εὐγῶν ὡς εἴος Β. 
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Τούτοις ἐχεῖνο! χαὶ ὀφθαλμοὺς καὶ νοῦν ἐπιστατιχῶς ἐμβαλόντες, 

ὥσπερ ἐνεοί τινες πρὸς ἀλλήλους ἑώρων’ ἐξίστη καὶ γὰρ αὐτοὺς 

οὐ τὸ τῶν δογμάτων ὑγιές τε καὶ ἄπταιστον μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὸ 

χάλλος αὐτὸ καὶ ἢ σύνεσις χαὶ ἢ διὰ πάντων ἐπιστήμη τῶν τε- 

γραμμένων. "“Οϑεν χαὶ πεσόντες ἀϑρόοι πάντες εἰς γὴν προσεχύ- 

νοῦν, χεῖρας ἐχείνας τὰς ὑπουργοὺς τῶν τοιούτων χαταφιλοῦντες, 

χαὶ : μα χαὶ ὀφθαλμοὺς χαὶ πᾶν ὡς εἰπεῖν μέλος εἴ χαὶ προσέτι στόμα χαὶ ὀρϑαλμοὺς χαὶ πᾶν ὡς εἰπεῖν μέλος" εἴτα 

χαὶ ἱερὰν εὐχὴν μετὰ πλείστης ὅσης τῆς ἱχετείας παρὰ τῆς ϑε- 

σπεσίας ἐχείνης Ψυχῆς ἤτουν. Καὶ ὅς, τὸ χοινωνιχόν τε χαὶ γνής- 

σιον ἐνδειχνύμενος ὁμοίως χἂν τούτῳ, τὰς γεῖρας εὐϑὺς εἰς οὐρα- 

νὸν ἄρας, ϑερμῶς ὑπὲρ αὐτῶν ἐδεῖτο τοῦ ϑείου. ᾿Αλλὰ προσέχειν 

ἀναγχαῖον ἐνταῦϑα τῷ λόγῳ, χαί τι τῶν ὑψηλοτέρων χαὶ ἀφανῶν 

ἔχοντι’ ὡς γὰρ ὁ μέγας ὑπὲρ αὐτῶν χεῖράς τε χαὶ νοῦν εἰς οὐρανὸν 
οῸΘἝᾧὀὀ ᾿Σ ΎἾΎ Ἕ δος νς; 9 ᾿ ἢ Ἁ νος ς 

δεόμενος Ὧρξε, Θεὸς ἄνωϑεν ἐπισημαίνει χἀχείνοις τὴν περὶ τὸν ἕα" 

τοῦ ϑεράποντα χάριν' δύναμις γὰρ ἐχεῖϑεν ἀοράτως ἐπιφοιτήσασα 

ϑεία καταφωτίζει τὸ ἡγεμονικὸν αὐτοῖς παραδόξως, ὥστ᾽ ἂν ἐναρ- 

γῶς τῆς τοῦ ἀνὸρὸς ἀρετῆς αἰσϑέσϑαι, παϑόντας χαλῶς μᾶλλον 

ἣ ταῖς ἔξωϑεν σχιαῖς χαὶ τοῖς συμβόλοις στοχασαμένους τὴν περὶ 

τούτο" γνῶσιν ὅϑεν χαὶ τὸ δάχρυον ἀσταχτὶ τῶν ὀφθαλμῶν 

ἐχείνοις αἴφνης ἀπέρρει πᾶσιν, ἀρρήτως αὐτίχα τὰς χαρδίας ὁμοῦ 

περὶ ἐχείνων φίλτρῳ τρωϑεῖσι χαὶ οὐδὲ χατέχειν ἑαυτοὺς ὅλως 
» “«- Ν λ ’ -Ι ’ Ἶ ει! ᾿ “- , ἡδονῆς καὶ ϑαύματος δυναμένοις" ὅϑεν χαὶ Θεῷ μεγάλας 

ἐπὶ τούτοις τὰς γάριτας ἀνομολογοῦντες ἔχπληχτοί τιγες ἐχεῖϑεν 
4 3 9 ’ “- 9 ’ - ὮΝ .νὮ ᾿ ἐξήεσαν χαὶ ἠλλοιωμένοι, προσχυνοῦντες μεϑ’ ὅσης τῆς αἰδοῦς χαὶ 

τῆς εὐλαβείας χαὶ ἄγγελον ἐπὶ γῆς χαὶ ϑεοφόρον ἀληϑῶς ἀπο- 
ἷῳ Α ,Ὡ::ηεἷοοὦ]χς, Σ 6ς .] [2 Γ ΄ 4 . σ΄ 

χαλοῦντες τὸν ἄνδρα᾽ “Καὶ μάρτυρες ἡμεῖς αὐτοὶ τοῦ πράγματος "ν 

ἔλεγον, “άἀπαράγραπτοι. τὰς χαρδίας οὕτω χαταγλυχανδϑέντες καὶ 
ρ Α [ “᾿ ΙῚ Ἁ 6 πὰ Α , Α οἱονεὶ μεταπλασϑέντες πρὸς πᾶν ἀγαϑὸν ὑπό γε τῆς περὶ αὐτὸν 

τοῦ πνεύματος γάριτός τε χαὶ δόξης". 

δῦ. Ταῦτα καὶ βασιλεῖ δῆλα γεγονότα, χαὶ δὴ καὶ τῷ μεγάλῳ 

τῆς ἐχχλησίας προστάτῃ, τὴν μεγάλην ἐχείνην ὡς ἐν βραχεῖ 

πᾶσαν ἐπλήρου πόλιν, χαὶ πάντες σχεδὸν τοῦ χατ᾽ αὐτὸν ἧσαν 

χαὶ λόγου χαὶ ϑαύματος, ἢ λέγοντες ἑχασταχοῦ τὰ περὶ αὐτοῦ, ἢ 



ΞΞῚ 2 ΘΟ ἼΟΞΞΞ 

χαὶ ἀχούοντες ἕχαστος᾽ ἐξ ὧν τί γίνεται; τὸ χαὶ πρότερον ἤὸ . Ψψ ὧφ ων γι ᾿ . ὁ ρ ρ “ ὴ 

τῷ ἁγίῳ χαλῶς ὑποπτευϑέν, μᾶλλον δὲ χαὶ προγνωσϑὲν ἀχριβῶς 

διορατιχῷ τῆς φυχῆς ὄμματι. τέλος ἐναργὲς εἶχε, πᾶσιν ἐναργῶς 

χαϑορώμενον' τῆς γὰρ περὶ αὐτοῦ φήμης ἐπὶ πλεῖστον οὑτωσὶν αἰρο- 

μένης χαὶ βασιλιχῷ, χαϑά φασι, πήχει χαϑ᾽ ἑχάστην ἐπιδιδούσης, 

ἐπεὶ τῶν ἐχ τῆς αὐτῆς πατρίδος χαὶ ἄλλως ἔχ τε τῆς ἄνωϑεν 

ἑταιρίας χαὶ συγγενείας ἐχείνῳ προσηχόντων οὐχ ὀλίγοι χἀνταῦϑα 
.« δ -ςι , ὼἋμ ’ . , οΦιῳπι, “4 ΄“-. 

παρῆσαν (ὅ δὴ καὶ φϑάσας ὁ λόγος ἐδήλωσεν), οὐτοι τοιγαροῦν 

τὰ παρ᾽ ἑἐχάστο" περιλαλούμενα χαϑ᾽ ἕχαστον ἀνιχνεύοντες χαὶ 
φ -“ Ύ -φζ . ἃ ᾿ . Ἁ ᾿ κοῦ 4 ᾿ 

ῥινηλατοῦντες, οἱα δὴ χαὶ ϑηρατιχοὶ χύνες, ἐπεὶ χαὶ εἰὸος ἐχείνου 

χαὶ σχῆμα, ϑέσιν τε μελῶν χαὶ χρᾶσιν στοιχείων ἀχριβῶς τῶν 
- 3 “-Ἔ ἢ 9 μὲ 9 ,ς" Ἁ ᾿ ὖὔψ ον! ταῦτ᾽ εἰδότων ἐπύϑοντο, οὐχ ἐνδοιάσιμοι τὸ παράπαν ἧσαν, οὐδὲ 
»“ μή ν δὼ 2 , ἐς Ὁ . "2 . ΚΑ σιγᾶν ἔτι τὰ χατ᾽ ἐχεῖνον ἠνείχοντο: “ἀλλ᾽ αὐτός ἔστιν οὔτος, 

αὐτὸς ὁ θαυμαστὸς δηλαδὴ Σάβας καὶ οὐχ ἄλλος ", μεϑ᾽ ὅσης τῆς 

δονῆς χαὶ τοῦ ϑαύματος ἔλεγον, “Ἢ χοινὴ τῆς πατρίδος δον, 

τὸ τοῦ γένους χλέος, ἢ μεγάλη τῶν πατέρων ὀδύνη τε χαὶ χα- 

τήφεια, περὶ οὗ μεγάλα μὲν εἶχον ἀχούειν. ἀηδῶς δέ πως καὶ 

πρὸς, αὐτὸ τὸ ζῇν εἶχον, ἐπειὸὴ μὴ χαὶ προσορᾶν τὸν φίλτατον 
Ύ ᾿ Ύ νι Φ»-ν 6 “ ’ Α ν, δ ν εἴχον᾽ περὶ οὐ χαὶ ἡμῖν, ὡς ἴστε, μεγάλα τινὰ χαὶ ὑπὲρ ἄνϑρω- 

πον ἤδη πρότερον ἤχουσται, ὡς ἄσχησίν τε χαὶ πολιτείαν χαινὴν 
᾿ 6 }: 4 - ν "» Ρ . ᾿ -«- τινὰ χαὶ ὑπὲρ λόγον ἀχριβῶς μετελθὼν εἴη, ὡς χατὰ τὴν τῶν 

Κυπρίων νῆσον πολλοὺς τοὺς διὰ Χριστὸν πειρασμοὺς ὑπενέγχοι, 
Ύ ᾿ , 4. ἡ ’ , .» . Ἁ “ " 

εἶτα χαὶ μεγάλων ἐπὶ τούτοις χαρισμάτων ἀξιωϑεὶς πρὸς Θεοῦ χαὶ 

πυξύματος ἁγίο" χρηματίσας χατοιχητήριον ὅλος πολλῶν τινων 

χαὶ μεγίστων ϑαυμάτων αὐτουργὸς γένοιτο" οὐ μόνον γὰρ ἀσϑε- 

νοῦσιν αὐτὸς ἐχεῖνος ἰατρὸς ἀνεφάνη ταχύτατος χαὶ τοῖς τὰ σώ- 

ματά πως πεπηρωμένοις ῥῶσις ἀσφαλὴς χαὶ ἀνόρϑωσις, ἀλλὰ καὶ 
ι 

νεχηοὺς--- ὦ τοῦ ϑαύματος ! ---ἀφῇ μόνῃ χειρὸς ἐξανέστησεν" ὅϑεν 

χαὶ περιβόητος οὐχ ἐν “Ἱεροσολύμοις χαὶ Παλαιστίνῃ μόνῃ, ἀλλὰ 
4 3 .«ν Ὁ .«-᾿ ’ « 4193 Φ ᾿ λ φ Ἄν΄νς " 

χαὶ αὐτῇ φημι τῇ τῶν Σύρων γῇ καϑ'’ ὑπερβολὴν χαὶ ὡς οὐδεὶς 

οὐδαμοῦ τῶν πάντων ὁ ϑαυμάσιος χεχρημάτιχε". Τούτων παρ᾽ 

ἐχείνων οὑτωσὶ λεγομένων χαὶ τῆς περὶ αὐτοῦ δόξης τὰς ἁπάντων 

271 ἀνώρϑωσις Β. 
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κατεχούσης ἤδη ψυχάς τε χαὶ γλώσσας χαὶ μεῖζον ἢ κατ᾽ ἄνϑρυ- 

πὸν ὡς εἰχὸς τῷ μεῖζον ἣ χατ᾽ ἄνϑρωπον ἀληϑῶς πολιτευσαμένω 

προσέχειν ἀναπειϑούσης, χἀντεῦϑεν ἴσα χαὶ ποταμοῖς ὁσημέρα! 

παντὸς γένους χαὶ σχήματος χαὶ ἀξίας πρὸς αὐτὸν συρρεόντων, 

ἐχεῖνος οὐχ ἀνεχτῶς ἔχων πρὸς ταῦτα, τὸ ταπεινὸν μὲν οὖν χαὶ 

ἀναχεχωρηχὸς χαὶ οἷον ἀνώνυμον πανταχοῦ περὶ πλείστου τιϑέ- 

μενος, ὡσανεί τις ὑπόπτερος ὀξύτατα τούτων ἀποδρὰς πάντων χαὶ 

μηῦε τῆς ἀναχωρήσεως δεδωχὼς ὁπωσοῦν αἴσϑησιν, τὸν φίλτατον 

αὐϑις ἼΛϑω καταλαμβάνει καὶ τῇ πνευματιῶς χαὶ γεννησάτῃ 

χαὶ ϑρεψαμένῃ καλῶς φέρων ἑαυτὸν δίδωσι. Ποϑῶ μὲν οὖν ἐν- 

ταῦϑα τοῦ λόγο) γενόμενος ἐφ᾽ ἱχανὸν ἐνδιατρῖψα! τῷ διηγήματι 

χαὶ τὰ τῆς πρὸς τὸν μέγαν οἰχειώσεως ἡμῖν χαὶ συμπνοίας τὶν 

αὐχήν, ὅπως ἔσχε, τίνα τε τῆς ἐχείνου ϑαυμαστῆς ὁμιλίας χαὶ 

συμβιώσεως ἀπωνάμεϑα ὃδιελϑεῖν χαὶ τῆς ἐχφρανείσης ἐν ἐχείνω 

χαὶ αὖϑις χατατρυφῆσαι γάριτος, ἠϑῶν τε χαὶ λόγων κατὰ δύνα- 

μἷν τῶν ἐχείνου μνησϑῆναι, ἐπειδὴ χαὶ τῶν ἄλλων μᾶλλον ἐμο' 

τούτων προσῆγεν, ὅσῳ χαὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων αὐτόπτης τούτων! 

καὶ αὐτήχοος γέγονα" ἀνϑέλχει δέ με τὸ τοῦ λόγο" μῆχος ἐχεῖϑεν, 

ἄμα μὲν τὴν ἀμετρίαν ἐχχλῖνον, ἅμα δὲ χαὶ τῷ χαιρῷ χαὶ ταῖς 

-πιχειμέναις ἡμῖν ἀσγχολία!ις περιχοπτόμενον, ὅϑεν καὶ μέσην 

ἀνάγχη βαδίζειν, τὴν ἐφ᾽ ἑχάτερα χαϑόσον οἷόν τε παρατροπὴν 

αποχλίναντα' εἰ δέ που χαὶ βιαζοίμεϑα τῷ πόϑῳ συνελαυνόμενοι, 

συγγνώμη τῷ πάϑει φασί, πάντων ὄντι διχαιοτάτῳ χαὶ ὃ πάσχει 

ἀνάγχη τοῖς νοῦν ἔγουσιν. 

6. Εἶχε μὲν οὖν ἀπολαβὼν φίλος Αϑως τὸν ἐχ πολλοῦ 

φιλούμενον ϑαυμαστὸν Σάβαν, ἄριστα χαὶ μετὰ παντὸς τοῦ βελτί 

στοῦ διηνυχότα τὴν χαλὴν ἐμπορείαν καὶ σὺν μεγίστῳ τῆς ἀρετῆς 

πλούτῳ χαὶ τοῖς ἀγωγίμοις τῶν τοῦ πνεύματος γαρισμάτων χαλῶς 

ὑποστρέψαντα, χαὶ χαίροντες ἐπ᾿ ἀλλήλοις μάλα λαμπρῶς ἦσαν χα! 

περι φανῇ τινα χαὶ ϑεσπεσίαν τὴν ἑορτὴν ἄγοντες, ὃ μὲν ὅτι τὴν 

ποϑουμένην ὀμήγυριν τῶν πατέρων ἀϑρώαν ὁρᾶν κατ᾽ εὐχὴν εἶχεν; 
5 Ὁ οἱ δ᾽ ὅτι τὸν φίλτατον αὖϑις ἀπολαβόντες εἶχον πολλαπλασίονά 

8 ἀνεχτὸς Β, -- 2} δικιιωτιέτω Κα. --- 27] ἐμπορίων Β. 
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τινα τοῦ προτέρου χαὶ μέγιστον ὄντως, οὐδ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον τῶν ἐλπί- 

ὥων ψευσϑέντες, οὐδ᾽ ὑπὸ τῆς περὶ αὐτοῦ . φήμης ἀπατηϑέντες, 

καΐτοι γε φευδομένης ὡς τὰ πολλά, σύμφωνα μὲν οὖν τοῖς ἀχου- 

σϑεῖσιν ἐχ πολλοῦ τοῦ περιόντος εὑρηχότες τὰ πράγματα’ ὅϑεν 

καὶ χάριτας ἐπὶ τούτοις ὁμολογοῦντες ἧσαν τῷ εὐεργέτῃ χαὶ δι᾽ 

ἀμφοτέρων περιφανῶς ὁ Θεὸς ἐδοξάζετο. Σάβας μὲν οὖν ὁ μέγας, 

ἔτι τὴν φίλην ἀσχῶν σιωπήν, ἐπεὶ τὸ ἱερὸν ὄρος διέλϑοι, χατὰ 

ϑέαν τε χαὶ προσχύνησιν δηλαδὴ τῶν ἐν αὐτοῖς ἱερῶν, τῇ 8α"- 

μαστῇ τοῦ Βατοπεδίου λαύρᾳ φέρων ἑαυτὸν ὡσανε! τι χρέος 

ἔσχατον ἀποδίδωσιν, ἐπεὶ χαὶ ταύτῃ σύν 1: τῷ χαϑηγητῇ καὶ 

πρότερον αὐτοὺς ὑποχεῖσθϑαι φϑάσας ὁ λόγος ἐδήλωσεν. ᾿Αλλ᾽ ὃ 

μὲν τῆς φυγῆς ὑποστρέψας ἐχείνης μαχαρίως αὐτόϑι χαταλύε!: τὸν 

βίον, ἐν βαϑεῖ γήρᾳ τὴν σύζυγον ἀρετὴν ἔχων μέχρ! τέλους ἀκ- 

μάζουσαν' ὁ δὲ μαϑητὴς ἐχείνο") χαὶ πατὴρ τῷ περιόντι τῆς ἀρε- 

τῆς ὕστερον, ὁ μέγας ἐν πατράσι Σάβας φημί, καίτο! γε τοιοῦτος 

ὧν, ὑπερβολῇ μετριοφροσόνης τὴν ὑποταγὴν αἱρεῖτα! χἀνταῦϑα χαὶ 

πολὺς ἦν τῶν ἐν αὐτῇ πατέρων σγήματί τε χαὶ νεύματι χαὶ παντὶ 

τῷ τῆς ψυχῆς αἱρουμένῳ δεόμενος ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ δεχϑῆναι. 

Καὶ τοῦ ποθουμένου τυχών, τηνικαῦτα χαὶ τὴν γλῶτταν τῶν χρο- 

νίων ἐχείνων δεσμῶν λύει, χαὶ λόγον ἀγαθὸν εὐχαίρως ἐρεύγεται, 

χαὶ πλατύνει τὸ στόμα χαὶ πληροῖ τοῦτο πάσης ἐπιστήμης τε 

χαὶ σοφίας ὃ δαψιλῶς ἐναποχείμενος τῇ τούτου χαρδία τοῦ πνεύ- 

ματος ϑησχυρός, ϑησχαυρὸς ἔμψυχος “ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίϑον τί- 

μιον" πολύ, χατὰ τὸν σοφὸν εἰπεῖν Σολομῶντα, κῆπος χεχλεισμένος, 

πηγὴ ἐσφραγισμένη, χατὰ χαιρὸν εἰς μετάληψιν ἀνοιχϑέντα καὶ 

λιμὴν ἀναψύξεώς τε χαὶ σωτηρίας παντοδαπῆς, χατὰ τὸν αὐτὸν 

αὐϑις εἰπεῖν, τοῖς μετασχοῦ:: γενόμενα. ᾿Αλλὰ μήπω τοῦτο, ἀλλ᾽ 

ὅτι τοῖς αὐτόϑι πατράσιν ἐναρίϑμιος, ὅπερ εἶπον, γενόμενος, τοῖς 

τῆς ἐχχλησίας ἐγχαταλέγεται τέως χαὶ τοῦ χοροῦ τῶν ἱερῶς τὰ 

ϑεῖα συναδόντων εἷς γίνεται. ᾿Αλλὰ τίς ἂν ἀξίως τὴν αὐτόϑι συν- 

διαγωγὴν χαὶ τὴν πολιτείαν τοῦ ἀνδρὸς διηγήσαιτο, τύπον ἄντι- 

χρὺς οὖσαν χαὶ χανόνα μοναδιχοῦ βίου τὸν ὄντως εὐϑύτατον; 

9 λάβρα Β. --- 28 Παροιμ. η΄, 19, --ο 26 σωτηρίας] Παροιμ,, β΄, 7. 
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πρῶτα μὲν γὰρ ἐκ βαλβῖδος ἑαυτόν, ὅ φασι, συναγαγὼν χαὶ συ- 

στείλας πάντοϑεν, τῷ φροντιστηρίῳ περιγράφει χαϑάπαξ, μηδ 

αὐτῆς γοῦν τῆς χοινῆς πύλης προελϑὼν τὸ παράπαν, εἰ μή πο" 

χατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ προεστῶτος χαὶ χοινὴν τῶν ἀδελρῶν πρόοδον. 

ἣν παρ᾽ ἐχείνοις χατὰ χαιρὸν ἐχτελεῖν ἔϑος, ἢ χοινοῖς ὕμνοις τε 

χαὶ δεήσεσιν εὐμενιζομένοις τὸ ϑεῖον, ἢ χαὶ τὰ τῆς γῆς ὡραῖα 

τῶν χύχλωϑεν ἐχχαρπουμένοις ἀγρῶν εἰς τὴν δι᾿ ἔτους ἀπαραίτη- 

τον χρείαν τοῦ σώματος. “Ἑπειτα τοῖς τρισὶ τούτοις τὴν αὐτόϑ' 

χαταμερίζει διατριβὴν ὁ σοφὸς σοφώτατα τῳόντι καὶ χάλλεστα, 

τῇ τοῦ ναοῦ φημι ϑαυμαστῇ προσεδρείᾳ, τῇ χοινῇ τῶν ἀδελφῶν 

τραπέζῃ τε χαὶ διαίτῃ χαὶ τῇ τῶν ἀσθενούντων ἐπισχέψε: τε 

χαὶ νοσοχομία᾽ χαὶ τούτοις προσεῖχεν οὐχ ὡς ἄν τις τῶν ἄλλων 

ποτὲ μὲν σπουδάζων, ποτὲ δ᾽ αὖϑις τῆς ὁρμῆς ὑφιείς τι χαὶ 

πρὸς ὀλίγον, ἀλλ᾽ οὕτω ταῦϑ᾽ ὁμοῦ πάντα διήει νηφόντως χαὶ 

μετὰ τῆς ἴσης σπουδῆς ἕχαστον, ὡς οὐδείς ποτε τούτων ἔν οὐδ᾽ 
ζω ὦ 

ἐγγύς, ἀλλὰ τοῖς πᾶσι τύπος ἦν ἐν ἅπασι τούτοις χαὶ ὑπόδειγμα 

χάλλιστον, μάλιστα μὲν τοῖς αὐτόϑι σπουδαίοις ϑαυμαζόμενόν τε χαὶ 

ζητούμενον, ἥκιστα δέ γε τῶν πάντων ἑνὶ πρὸς ἀχρίβειαν χατορ- 

ϑούμενον: τῷ γὰρ τῆς ἱερᾶς χώδωνος ἤχῳ τὸν νεὼν εἰσιὼν ἐχεῖνος 

πρὸ γε πάντων τῶν ἄλλων ἔσχατος ἐχεῖϑεν αὖϑις ἐξήει μετὰ 

τοσαύτης γε μὴν τῆς σπουδῆς χαὶ τῆς νήψεως παρειστήχει, ὡς 

᾿Αγγέλοις δηλονότι συνὼν καὶ χαϑαρῶς αὐτῷ φημι τῷ Θεῷ πα- 

ριπτάμενος" οὐχ ὁμιλήσαντά τις αὐτὸν τὸ σύνολον εἶδε, τῶν ἱερῶν 

ἀδομένων ὕμνων, οὐχ ὀχλάσαντα πρὸς τὴν πάννυχον στάσιν, οὐχ 

ὕπνῳ χατενεχϑέντα ποτέ, οὐχ ὀχνηρίᾳ τινὶ τῆς εὐχῆς χαὶ τῶν ὕμνων 

παυσάμενον: ποῦ γὰρ ἐν ἐχείνῳ χώρα τῶν τοιούτων ἀνθρωπίνων 

ὀλισϑημάτων, ὑπὲρ ἄνϑρωπον πάλαι γεγονότι χαὶ αὐτῶν τῶν τυ- 

σιχῶν ἀναγχῶν ἰσχυρῶς ἐχ περιουσίας χεχρατηχότι:. οὐδὲ γὰρ 

ἐξελθὼν ὥφϑη ποτέ, φυσιχῇ τινι τέως ὡς ἄνδρωπος ἀνάγχῃ συ- 

νελαϑείς, οὐδὲ χατὰ τὰς γειμερίους φημὶ νύχτας, μεγίστας τοῦ 

παντὸς περυχυίας, ὡς ἴσμεν, ἐνιαυτοῦ, πρὶν ἣ τὰ τῆς σεπτῆς 

ὑμνῳδίας πέρας τὸ σύνηϑες λάβῃ ἀλλ᾽ ἵστατο χαϑάπερ τις ἀχά- 

4 τῶν ἀϑελφωαν Μ, τῆς ἀδελφότητος Β. 
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τ οὺν 4 2 ᾿ς Ύ 9. » “ῃς - μας χαὶ ἀπαϑέστατος, συναφϑαρτισϑέντος οἷόν αὐτῷ καὶ τοῦ 

σώματος ἤδη, χατά γε τοὺς φιλοσοφήσαντας ταῦτα ϑεοφόρους εἰ- 

πεῖν, τῇ ϑαυμασίᾳ ψυχῇ. Τὸ δὲ μεῖζον ἐχείνου τε χαὶ ϑαυμασιώτα- τὴ υὐυ κασο  ὐυχτι πε Υν ἜΠΕΙ το παν 08 
τον, ὅτι τοσοῦτον ἠχριβωμένος ἐν ἅπασιν ἦν, μέχρι δηλαδὴ χαὶ 

τῶν λεπτοτάτων μετὰ πολλῇς τινος τῆς ῥαστώνης ταῦτα μετήξι, 

ὡς μηδὲ σπουδάζειν δοχεῖν πως τισίν, ἀλλ᾽ ὡσανεὶ φυσιχοῖς μᾶλ- 

λον χατὰ πᾶσαν ἐξουσίαν χεχρῆσϑαι τουτοισὶ τοῖς πλεονεχτημᾶσιν, 

ἐπεὶ χαὶ μιχρὰ πρὸς ἐχεῖνον τά γε τοιαῦτ᾽ ἀληϑῶς ἦν, πάλαι 

τὴν φυχὴν τέμενος εἰργασμένον Θεοῦ χαὶ χρειττόνως ἣ χατ᾽ ἄν- 

ὕρωπον ἀεὶ ταῖς ἐχείνου ϑεωρίαις συνόντα χαὶ ταῖς ἐλλάμψεσιν. 

Ὅδϑεν, εἴ πού τι τῶν τοιούτων παρ᾽ οὑτινοσοῦν ὅλως ϑαυμαζόμε- 

νον, πρῶτα μὲν τῇ τοῦ σώματος ἐχεῖνα ῥώμῃ χαὶ τῷ χρονίῳ 

ἔϑει ἔσπευδεν ἐπιγράφειν, τῷ τε μὴ προσασχολεῖσθαί τισιν ἕτέ- 

ροις, ὥσπερ δὴ χαὶ τοὺς ἄλλους τῶν ἀδελφῶν, χἀντεῦϑεν ὡς 

εἰχὸς πᾶσαν ἔχειν ἀνάγχην ὑπὲρ τοὺς λοιποὺς ἐν τούτοις ξαυτὸν 

αὐτὸς χαὶ βιάζεσϑαι. Εἶτα χαί τι τῶν συνήϑων τοῖς ἄλλοις, ὡς 

χαὶ αὐτὸς ταῖς αὐταῖς δῆϑεν ὑποχείμενος ἀνάγχαις τῇ πολιτείᾳ 

παρέμισγεν, ἐχὼν ἐνδιδούς τι τῆς ἀχριβείας, ὡς ἄν, τὴν τῶν πολ- ρεμισγέν, ἢν» ΘΑΡΕΕ ἂν τῶν τοὺς την τοπ 
-.ο ’ “« -ς δ 4 

χῶν αἴσϑησιν χλέπτων, μὴ περιβλεπτός τις ἐντεῦϑεν. μηδ᾽ ὑπὲρ 

τοὺς ἄλλους νομίζοιτο. Καὶ συνέβαινε μὲν ἔστιν οὗ χατὰ τὸν 

ἐχείνου σχοπόν, τοὺς πολλοὺς τῆς οἰχονομίας λανϑανούσης τοῦ 

πράγματος, ἀλλὰ τοῖς γε σπουδασταῖς ἐχείνου χαὶ νήφουσι χᾶν- 

τεῦϑεν ἐθαυμάζετο μάλιστα χαὶ τῆς αὐτοῦ Φυχῆῇς τε χαὶ ὁμιλίας 

ἐξηρτημένους εἶχε χαὶ μονονοὺ τοῦτον πνέοντας. 

57. Ἔνταῦϑα καὶ ἡμεῖς ἄρτι τῶν χοσμιχῶν ἀπαλλαγέντες ὕορ"- 

βων καὶ τῆς ἐχεῖ τῶν συνήϑων ὁμιλίας τε χαὶ περιφορᾶς, ἐπεὶ τὸν 

περιώνυμον ἼΛϑωνα χαταλαβόντες τὴν τὸν θαυμαστὸν τοῦτον ἐν 

ἑαυτῇ χρύπτουσαν οὐχ ἀϑεεὶ πάντως εἰς χατοιχίαν εἰλόμεϑα λαῦ- 

ραν, τῷ μεγάλῳ παρὰ πᾶσαν δηλαδὴ προσδοχίαν περιτυγχάνομεν 
- ΄« 2 , ᾿ 9 Υ͂ ρ -- Η ’» - ϑησαυρῷ. μᾶλλον δ᾽ ἐχείνῳ τὴν ἀσϑένειαν ἡμῶν, καϑάπερ ἰατρῷ 

Ἃ - ἤ 4 ω 3 τινι χαὶ παιδαγωγῷ σοφωτάτῳ, φιλανϑρώπως ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς 

ἐγχειρίζει, ὁ τῆς χοινῆς ἡμῶν σωτηρίας ὑπὲρ ἡμᾶς αὐτοὺς πολλῷ 
μη μὴ τινι τῷ μέσῳ χαϑ᾽ ὑπερβολὴν ἐφιέμενος: ὃς ἐ; δὰ 
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ἡμᾶς οὐχ ἁπλῶς εἴδεν, ἀλλ᾽ οἱονεί τις φιλόστοργος πατὴρ ὅλας 
.“ . " ς᾽.» ν ΄- Ύ 

τῆς ἀγάπης ἡμῖν τὰς ἀγχάλας εὐθέως ἀνοίγει, χἀντεῦϑεν ἦμεν 

ἀλλήλοις ὁμόψυχο! τε χαὶ συμφυεῖς, εἰ μὴ μέγα ἐμοὶ τοῦτο λέ- 

γειν᾽ ἦν μὲν γὰρ χαὶ πᾶσιν ἁπλῶς χοινὴ τις τὰ κατὰ τὸν μέγαν τοῦ- 

τοῦ παιδαγωγία πρὸς ἀρετὴν καὶ λιμὴν οἷον παντοδαπῆς ἀναψύξεως 

χαὶ φϑεγγομένη χαὶ σιωπῶσα παραίνεσ'ς, ὃ δέ γε περὶ αὐτὸν φίλος 

χορός, οἱ χαὶ τῆς ἐχείνου δαψιλῶς ὅσαι ὧραι μετέχοντες γλώτ- 

τῆς καὶ τῶν τοῖς ἄλλοις ἀπορρήτων αὐτῷ κοινωνοῦντες, ἢ χαῦ᾽ 

ἡμᾶς ἦν ἑταιρία δήπου τοῖς ἐγγύς τε καὶ τοῖς μαχρὰν σὺν μεγίστῳ 

τινὶ τῷ μαχαρισμῷ περιλαλουμένη: ἧς ἔγωγε τηνιχαῦτα παρ 

ἐχείνῳ τὰ πρῶτα φέρων, ὅσον εἰς ἀγάπης τε χαὶ τιμῆς φέρε! 

λόγον, ὡς χαὶ τοὺς ἄλλους χορευτὰς σχεδὸν ὑπ᾽ ἐμοῦ πάντας 

αὐτῷ συστῆναι, τῶν ὄντως πρωτείων (οὐχ ἔχω λέγειν πότερον 

ἐχὼν εἴτε χαὶ ἄχων) ἑτέροις ἐξέστην --- τεῦ τῆς ζημίας χα' ὧν εἴτε χα "») ἕτέροις ἐξέστην --- φεῦ τῆς ζημίας ----, χα! 

γεγόναμεν ἔν γε τῷ τοῦ χαιροῦ παραστάντ'ι, χατὰ τὸν εὐαγγελίχον 

οἶμαι λόγον, “ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι χαὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι" ὃ δή μο! 

χαὶ τὸν λογισμὸν οὐ μιχρῶς ὑποῦράττει, μὴ χαὶ τῶ; λλόντων ᾿ογισμ μιχρῶς ράττει, μὴ χαὶ τῶν μελλόντ 

εἴη προοίμια ταῦτα χαὶ τῶν πολλῶν τε χαὶ χλητῶν ἐχλεχτῶν 

ἐπ᾿ ἐσχάτων ὀφϑείην' ὅϑεν χαὶ χατηγορῷ μὲν ἐμαυτοῦ, πάσχω 
ὀς» Α Ἁ Α [ 9 “ Ἅ “᾿ ᾿ δέ τι χαὶ πρὸς τὴν ϑεσπεσίαν ἐχείνην χαὶ ἄληπτον ὄντως φΦυχήν, 
6Ι , ; , Σ» ᾿ ᾿ ᾿ φ ) ἵνα τὸ πάϑος τέως ἐξαγορεύσω, εἰ χαὶ τολμηρός πως ὃ λόγος. 

Ὅτου χάριν, ἄνϑρωπε τοῦ Θεοῦ, ψυχὴν οὕτω μιχράν τε χα! 
4 -- 4 ΡΩΝ Η “- ς 3. Ἵ “ ’ ᾿ 5: : ἀσϑενῆ καὶ ῥάβδον μᾶλλον αὐτὴν τοῦ στηρίζοντός φημι δεομένην 

λόγου, ἀλλ᾽ οὐχ ὅπλα φέρειν χαὶ προπολεμεῖν ἑτέρων εἰδυῖαν, 

πρὸς τὴν ποιχίλην ταυτηνὶ τοῦ πολέμου δυναστείαν ἐξαγαγεῖν 

ἠβουλήϑης, εἴπερ ποτὲ νῦν αὐξηϑεῖσαν, ὡς χαὶ τοὺς ἀνδρειοτά- 

τοὺς αὐτοὺς χαὶ γενναιότητι ψυχῆς ἐχ πολλοῦ τοῦ περιόντος ἐσχύον- 

τας ταυτηνὶ διαφέρειν τὴν μάχην χαϑάπαξ ἀπαγορεύειν: ᾿Αλλὰ 

τοῦτο μὲν αὐτὸς ἂν εἰδείης" οὐ γὰρ ἔγωγέ τι περὶ τούτων ἀσφα- 

λῶς ἔχω λέγειν ἐχεῖνό γε μὴν ἀσφαλῶς ἔχω λέγειν, ὡς οὐ παν- 

τάπασιν μᾶς περιόψῃ, ἀλλὰ χαὶ τὴν σὴν ἐπιχουρίαν χαὶ τὴν 

λύσιν ὅτι τάχος αὖϑις παρέξεις. Τοῦτό με χαὶ λογίζεσθαι πείϑει 

10 Ματῦ. ιϑ΄, 80. χ΄, 16. Μάρκ. ιἷ, 81. -- 18 Ματῦ. χ΄, 16. χϑ', 14. 
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᾿ ἣ ε ἢ ’ δ ᾿ , ᾿ χαὶ λέγειν, ἣ τε πρὸς Θεὸν ἐχ περιουσίας σὴ παρρησία χαὶ τὸ 

περὶ ἡμᾶς ἀπὸ ψυχῆς δ'αχείμενον, ὃ χαὶ μᾶλλον αὔξειν εἰχός, αὐ- 

τόϑι σοι γενομένῳ, χαϑάπερ χαὶ πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διά τινων 
“,ροΦ ; ὰ δ 3 ἤ ᾿ Ψ Ρ 4 ᾿ , νι ᾿ 4» ἤδη συμβόλων ὥσπερ ἐπαγγειλάμενος ἔχεις. ᾿Αλλὰ τὸ μὲν χαὺ 

ἡμᾶς, ὅποι τῷ Θεῷ φίλον, ἀγέσϑῳ ταῖς ἐχείνου πρεσβείαις, τῶν 
«:Ἃ ; [ν , ΎΥ 2 ᾿ 
ὃε προχειμένων τέως ὁ λόγος αὐϑις ἐχέσϑω 

58. Οὕτω, χαϑ᾽ ὃν εἴρηται τρόπον, τοῖς ἄδουσ! τὰ ϑεῖα συ- 

νεστώς τε χαὶ συνάδων ὁ μέγας, ἀναγινώσχων τε τοῖς ἄλλοις πα- 

ραραπλησίως, ὡς ἔϑος, χαὶ τοῦτο μετὰ τῆς προσηχούσης ἐπιμε- 

λείας τε καὶ τῆς ἐπιστήμης, ὡς μηδὲν ἥττον χἀν τούτοις τύπον 

τοῖς συνοῦσιν εἶναι τὸν χατ᾽ ἐχεῖνον, χα!υνόν τι χαὶ ϑαύματος ἄξιον 

ἐφαίνετο τοῖς συνισταμένοις" ποτὲ μὲν γὰρ ἡδονῆς τινος χαὶ ὃυ- 

μηδίας ἀφράτο" τὸ ϑεῖον ἐχείνου πρόσωπον ὅλον ὡρᾶτο πεπληρω- 
, κ᾿ « 

ΐ υένον --- οἷός ἐπὶ πλεῖστον ἐχεῖνος ---, 
4 

δ᾽ αὖϑις συννοίὰς ἦν εὶ ῷ εἰ 0) 

ὅλος μεστὸς χαί τινος ἐχπλήξεως; ὡς ἐδόχει, χαὶ θάμβους, ἔστ' 

δ᾽ ὅτε χαὶ τῇ περιχεφαλαίᾳ τὰ πρόσωπα χαϑάπαξ χεχαλυμμένα, 
. Ἃ αΨ ’ δ ’ μῳ »-" , - Ν ὡς μὴ τὸ σύνολον ὀφθῆναί τινι, παρὰ πάντα δηλαδὴ τὸν χαϊρὸν 
“ ΝΣ ἰ ς -»" . Ύ “ «"“δ᾽ ν" . “ ὑφ». τῆς δοξολογίας. Ἡμῖν μὲν οὖν. τῆς τοῦ ἀνδρὸς ἀρετῆς ἤδη πεπειρα- 

μένοις, ϑεωριῶν ἐδόχει τὸ πρᾶγμα διαφορά" τῆς γὰρ Φυχῆς, ὡς 

εἰχός, τοῖς ϑεωρήμασι συνδιατιϑεμένης ἐχείνοις, πᾶσαν εἶναι δύ- 

ποὺ ἀνάγχην χαὶ τὸν κατ᾽ αἴσϑησιν ὁρώμενον τοῦτο ταύτῃ συναλ- 

λοιοῦσϑαι, ὅϑεν οὐδὲ πυϑέσϑαι τι περὶ τούτων ἐποίει. Τοῦ δὲ 

χοροῦ τῆς περὶ αὐτόν τις ἑταιρίας, ὃ καὶ μαϑητεύσας ὕστερον καὶ 

μέχρι τέλους ἐχείνῳ δηλαδὴ παραχολουϑήσας, ὁμοῦ μὲν τῷ περὶ 

τὸν μέγαν ἡττώμενος φίλτρῳ, ὁμοῦ δὲ χαὶ τῇ παρρησίᾳ τῇ ἐν- 
- ᾿ « - - ν 9 “« τεῦϑεν τὴν ἁπλότητα τῆς ψυχῆς χαλῶς παραμίξας, αὐτῷ προσελ- 

ϑὼν ἐχείνῳ διδαχϑῆναι περιπαϑῶς τὸν μυστιχὸν τῶν φαινομένων 

ἐζήτει λόγον ὃ δὲ πρῶτα μὲν ἀποπέμπεσϑαι τοῦτον χαὶ τῇ πεύ- 
ὲ 

σει μέμψιν» οὔτι μιχρὰν ἐπάγειν ἐδόχε!, χαὶ “Τῶνος χάριν λέγων, 
«.Υγ , ᾿ “ “ , ᾿ Ν ᾿ , . ὦ φίλος, μὴ σαυτῷ μᾶλλον προσέχειν χαὶ τὰς αἰσϑύήσεις ὁλο- 

σχερῶς χαὶ τὸν νοῦν αὐτὸν ἔνδον. χαϑόσον οἷόν τε, συνάγων τὰ χατὰ 

σαυτὸν ἀνασχοπεῖν ἐπιστημόνως χαὶ διχάζειν ἐϑέλεις, ἀλλὰ τούτων 

ἀφέμενος τὸ παράπαν, χαὶ ταῦϑ᾽ οὕτως ἀναγχαιοτάτων ἡμῖν πεφυ- 
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“ κότων, οὐδὲ τὰς ἑτέρων ἀφυλάχτως ὄψεις περιεργάζῃ": Ἐπεὶ ὃ 

᾿χανῶς ἦν ἐπιστύψας χαὶ προσέχειν αὐτὸν ἑαυτῷ πείσας, πατρι- 

χῶς αὖϑις χαὶ γνησίως αὐτὸν προσχαλεῖται χαὶ τὴν λύσιν δίδωσιν 

εὐϑέως τοῖς ἀμφισβητουμένοις. “ὋὉπηνίχα μὲ περιχαρῇ χαὶ εὔϑυ- 

μόν τινα ", φησί͵ “᾿βλέπεις, ἀνϑηρόν τε χαὶ γεγανωμένον τὸ πρό- 

σωπον, χαὶ τοὺς ὀρθαλμοὺς γλυχύτητος χαὶ ϑυμηδίας ἔμπλεως 

ὅλως, ἐχεῖνο δήπου μαϑὼν ἀχριβῶς ἔχε, ὡς αὐτὸς ὁ γλυχότατος 

Ἰησοῦς, ὁ χοινὸς δηλαδὴ δεσπότης, ὑπερβολῇ φιλανθρωπίας ἀρ- 

ρήπτως χαὶ ὑπερφηῶς ἐμφανίζετα' μοι, χαὶ τῇ ξένῃ λαμπρότητι 

τοῦ θείου χαὶ ὑπερφώτου φωτὸς ἐχείνου τῆς χαρδίας ὰο0 χατα- 

στραπτομένης, θυμηδίας τε καὶ γαρισμάτων ἐξαισίων οἵων ἐντὸς 

ἀποπληρουμένης, χαὶ τὸ φαινόμενον χαὶ σωματιχόν, ὡς ὁρᾷς. 

ἀλλοιοῦται, τοῖς νοεροῖς πως συνδ'ατιϑέμενον χαὶ συμπάσχον. νίχα 

δὲ τοὐναντίον αὖϑις σχυϑρωπόν μέ τινα χαὶ συννοίας χαὶ ϑάμβους 

μεστὸν βλέπεις, τὴν ἀνθρωπίνην με ταλαιπωρίαν καὶ τὴν συντρι- 

βὴν ἴσϑι πενθοῦντα, πῶς τῆς ὑπερφυοῦς. ἐχείνου φημὶ δόξης τε 

χαὶ τοῦ χάλλους δυσχλεῶς ἄγαν ἀποπεσόντες τῇ τῶν παϑῶν ἀδο- 

Ξίᾳ χαὶ ταῖς προσύλοις ταυταισὶ συγχατασύρονται φαντασίαις, ἀντὶ 

τοῦ συνεῖναι Θεῷ χαὶ τῆς ἐχεῖϑεν γλυχύτητος χαὶ τοῦ «ωτὸς ἀρ- 

ρήτως μετέχειν, τῷ πονηρῷ τῆς ἁμαρτίας συμπεριφερόμενοι σχό- 

τει χαὶ τοῖς νοητοῖς ὅφεσ! συνόντες χαὶ τοῖς σχορπίοις, τοῖς ἰοβό- 

λοις φημὶ Δαίμοσι, τὸ Ψυχοφϑόρον ἐχεῖνο δηλητήριον τοῖς ἑαυτῶν 

φίλοις χαϑ᾿ ὥραν χιρνῶσι. Τῇ γοῦν ϑεωρίᾳ μοι ταύτῃ τοῦ νοῦ 

προσασχολουμένο" χαὶ συμπάσχοντος ἐπὶ πολὺ τῷ τῆς χοινῆς 

ἡμῶν φύσεως πλημμελοῦντι, συμπάσχει. χαϑάπερ ὁρᾷς, χαὶ συμ- 

μεταβάλλει μοι χαὶ τὰ ἔξω χαὶ πρὸς πένϑος ἔστιν ὅτε χαὶ ϑρή- 

νους ἀποβαίνει μοι τὰ τῆς ϑεωρίας. χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τὰς ὄψεις 

τηνιχαῦτα περιχαλύπτω, τὴν τῶν συνιόντων, χαϑόσον οἷόν τε, σο- 

φιζόμενος γνῶσιν", Τοῦ δὲ φοιτητοῦ χαὶ φίλου τούτοις, ὡς εἰχός, 
“ ἐχπλαγέντος, εἶτα χαὶ εἰ ταύταις διόλου συμπαραμένει ταῖς ϑεω- 

ἤ 9." 2 τε 

ς 

ρίαις αὐτὸν ἐπανερομένου, “Οὐ πάντοτε τοῦτο", φησίν, “ὦ φιλό- 
45“ Ν }] της οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ γε τοῖς τοιούτοις προστρέχω: πῶς 

γάρ, ἀνάξιον αὐτὸς ἐμαυτὸν χρίνων; ἐφίσταται μὴν ἀϑρόα μοι. τοῦ 



ἘΞ. 9808: 

ὐ Θεοῦ βουλομένου, μηδὲν τὸ παράπαν εἰδότι, μηδὲ περιεργαζομένῳ 

τά γε τοιαῦτα " 
9 .Ἂ: ΠΣ 3 «-ὦ ’ ρ ᾿ ᾿ 59. Ἔν δὲ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις ὁσημέραι λάμποντα 

τ γενναῖον χαὶ τὰ μὲν πλείω χαὶ ὑψηλότερα χατὰ τὸ δυνατὸν 

ποχρύπτοντα, τῷ ὃὲ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ταπεινώσεως ἄχρῳ τοῖς 

πᾶσιν οὐδὲν ἧττον γνωριζόμενον αὖϑις χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τῶν 

πρώτων τιλῶν παρὰ πάντων σχεδὸν ἀξιούμενον, πάσαις ταῖς 

ἤφοις βουλεύονται μᾶλα χαλῶς οἱ χρόνῳ χαὶ ἀρετῇ προβεβηχό- 

τες τῶν ἄλλων τῇ τῆς ἱερωσύνης ἀξίᾳ τοῦτον τιμῆσαι, μᾶλλον δ᾽ 

εἰπεῖν οἰχειότερον τῷ τῶν ταγμάτων ἁγιωτάτῳ χαὶ πρώτῳ τὴν 
ἌΒ: π- τ ᾿ Ἃ ΄« ἣν Ὁ»: .-» “.“, 

προσήκουσαν ἀπονεῖμαι χώραν, χαὶ τιμῆσαι μὲν διὰ τῆς ἀρετῆς 
“«-ὡ ΄᾿ἢᾧ, , ᾿ ΑΒΝ ΡΝ ., » [ὦ Π ᾿ - 2 ἀῷ: ᾿ Ύ 

τοῦ ἀνδὸρὺς τὰ τιμῆς ὄντως ἁπάσης ἄξια, τιμῆσαι δ᾽ οὐχ ἧττον 

ἑαυτοὺς διὰ τῆς χαλῇς ἐχείνης ψήφου χαὶ τῆς χειροτονίας, χαὶ 

αὴν χαὶ τὴν ἐχεῖϑεν ὠφέλειαν χοινήν τε χαὶ ἄφϑονον οὐ τοῖς 
[ων .) Ἁ Α - κι 

συνοῦσι μόνον, ἀλλὰ χαὶ τοῖς μαχρὰν ἀφεστηχόσι προϑεῖναι. Καὶ 

πολλὰ τοῦτον ἀξιοῦσι δι᾿ ἐμοῦ χαταδέξασϑαι τὴν χειροτονίαν᾽ ἐπεὶ 

δὲ πείϑειν τὸ παράπαν οὐχ εἴχομεν τὸν γευναῖον, ἔτι προσχει- 

μένῳ μοι τῇ προχλήσει χαὶ παντὶ τρόπῳ τὴν ἐχείνου γνώμην 

βιαζομένῳ (παρεῖχε γάρ μο! τὸ φίλτρον τό γε ϑαρρεῖν ἱχανῶς τὰ 

τοιαῦτα), “Τί μοι", φησίν, “ὦ φίλων ἄριστε, τὰ μελετώμενα 

τοῖς πατράσιν ἐν ἀπορρήτοις ἐξειπεῖν νῦν αὐτὸς ἐχβιάζῃ; σοὶ μὲν 

γὰρ εὐπετές τι χαὶ ῥᾷστον εἶναι δοχεῖ πως τὸ πρᾶγμα, τῷ φαι- 

νομένῳ δηλαδὴ τῆς προχλήσεως προσέχοντι μόνῳ, χαὶ διὰ τοῦτο 
Α , 4 « Ἁ , 9 ᾿Ὶ βαρ »“κ- 

χαὶ πείϑειν ἐπιχειρεῖς με παντὶ σϑένει" ἀλλ᾽ εἴ τί γε τοῦ σχοποῦ 

τῆς χατὰ βάϑος οἰχονομίας ἐχείνων ἔγωγε συνιέναι χαλῶς ἔχω, 

πνευματιχὴν οἰχονομίαν ἀνθρώπων χαὶ λαοῦ προστασίαν χαὶ τά γε 

τοιαῦτα βουλεύονταί μοὺ τῇ ψυχῇ χαϑάπερ φορτίον χαὶ πέδην 
με , μὲ “ μὲ - Ἁ -ος κ᾿ “ , φ , οἱονεὶ δυσέχλυτον ἐπιϑεῖναι, χαὶ διὰ τοῦτο χαϑάπερ ὑποβαάϑραν 

τινὰ χαὶ ϑεμέλιον τῶν μελλόντων περιϑεῖναί μοι σπεύδουσι ταυτηνὶ 

τὴν χειροτονίαν. Ἔμοὶ δὲ πῶς οἷόν τε τῶν οἰχειοτάτων ἀφεμένῳ 

χατὰ γνώμην τοῖς τοιούτοις ὥσπερ ἐχ μεταμελείας αὖϑις προσέ- 

χειν, πάλαι τῆς πρὸς αὐτὰ μελέτης καὶ συνηϑείας ἀπερρωγότι: ἣ 

8 λάμποντα Μ, ϑάλλοντα Ὦ. 
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οὐ" ὁρᾷς, οἵαν τὴν περὶ ταῦτα σπουδὴν ἔχουσι χαὶ τὴν ἀγωνΐαν 

1ε τοῖς τοιούτ)ις προσδεδεμένο!: χαὶ δεῖ προσηλῶσϑαι πάντως 

διὰ βίου ταύτῃ τῇ ἀσχολίᾳ τὸν ἐν χερσὶν ἀφέμενον πάντων. 

μοι οὖν ΟΙΗΣ μτς πευτνΣ ὔ τ ονὰ ἀν ̓ Ῥησί, ΠἜΡΟ ΞΟ: 

’ 

ἐπῖχε “Τὰ τοῦ ἬΝ Ἁ- φησί, “φύλα ᾿ϑρυλὴν ὡσανε! τινα " 

σχένι» πρὸς ἄλληλα περὶ τῆς ἑαυτῶν προστὰσίας καὶ τῆς ἀρχῆς 

ἐποιοῦντο" ταύτην 15 μήν. ὡς εἰχὸς ἐν τοῖς τοιούτοις, ἄλλων ἄλλο": 

διδόντων, ἔσγατον ἐπ᾽ ἑνὶ συμφωνήσαντα πάντα τῇ ἀμπέλῳ τῆς 

ἡγεμονίας ταυτησὶ παρεχώρουν. Πάντων τοιγαροῦν ὁμοῦ πρὸς 

ταῦτα παραχαλούντων, ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἐγὼ φησιν αὕτη τῶν ὁμογενῶν 

ἄρχειν οὐδαμῶς ἀξιώσω, τὴν εὐφροσύνην ὥσπερ ἀπαξιώσασα χα! 
Α ’ " -Ἥ - ’ - ΡΣ 

τὴν γλυκύτητα χαὶ τὴν δόξαν τοῦ γνησίου καρποῦ μου. Ταῦτα 

χαὶ τῆς συχῆς χαὶ τῶν λοιπῶν χαρποφόρων ξύλων ὁμοίως προ- 
μὲ 

2χλλομένων χαὶ τὴν ἀργὴν παραιτησαμένων ὡσαύτως, ἐπὶ τὴν 

ῥάμνον μεταφέρουσιν ὑπ᾽ ἀνάγχης τὴν ψῆφον, ἥτις καὶ δέχεται. 

φησί, τὴν προστασίαν αὐτίχα, χαρποῦ τὸ παράπαν ἄμοιρος οὔὐπὰ 

χαυντεῦθεν ταῖς ἐχτὸς ἀσγολία!ς τὰ μεῦ᾽ Ξξαυτην ἐπιτρέπειν εὖγε- 

ρῶς ἔχουσ, Ἰχαὶ οὐ τοῦτο δήπου φαμέν", τησίν, “ὦ φιλότης, ὅτι τὸ 

ἄγει» ἀνυδρώπων ἀχαρπίας ἐστὶν ἁπλῶς σύμβολον" οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο, 

τὴν τῶν ὁμογενῶν προστασίαν, διὰ τῶν εἰρημένων ἀπαγορεύομευ, 
Α ΄- ᾿ αν “« » θ «᾿ 

χαὶ ταῦτα περὶ τῆς πνευματιχῇῆς ταύτης χαὶ ὑψηλοτάτης ὄντως 
Ἀς . ι ᾽ν , . , ΩΣ - »-» - ᾿ 

τοῦ λόγο", ὑπὲρ τς πολὺς ὁ λόγος ὄντως τῷ τοῦ Θεοῦ Δόγῳ. 

τῷ πρώτῳ ποιμένι δηλαδὴ χαὶ ἀρχιερεῖ, τῷ τὴν ἰδίαν Ψυχὴν 
ρ ᾿ α« ω "- Ἕ ἂν , μ 4 “Ὁ ὑπερφυῶς ὑπὲρ τῶν λογιχῶν δεδωχότι προβάτων’ μέγα γὰρ ὄντως 

ς-: τοῦτο χαὶ ὑείας ἢ τέως ἀγγελιχῆς ἰσχύος δεόμενον: χαὶ τίς ἔστ'. 
Ι ἷ 

χατὰ 1: τὸν δεσποτιχὼν λόγον, ὁ πιστὸς χαὶ φρόνιμος οἰχονόμως, 

ἣν χατέστησεν ὁ χύριος ἐπὶ τῆς ὑεραπείας αὐτοῦ, τοῦ διδόνα! 

τοῖς ἀδελφοῖς τε χαὶ ὁμοδούλοις ἔν χαιρῷ τοῦ λόγου τὸ σιτομέ- 

τοῖον; Μαχάριος ὁ δοῦλος ἐχεῖνος. ὃν ἐλθὼν ὁ χύριος αὐτοῦ εὑ- 

ρήσει ποιοῦντα οὕτως ὃς τὸ στόμα δηλαὺδὴ τῆς διανοίας ἀνοΐξας 
δας» 

τὴν τοῦ πνεύματος γάριν ὁαψιλῶς εἴλχυσεν, ὠδίνησε τε, προφη- 

27 51 Λουχὰ .-ἡ. 42, δ8. 
: 
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πιγῶς εἰπεῖν, χαὶ ἔτεχε πνεῦμα σωτηρίας ἐπὶ τῆς γῆς, ὦσανε; 

στόμα γενόμενος ϑεῖον. ἐξ ἀναξίου, χατὰ τοὺς ἐχεῖνου χρησμούς, 

ϑαυμασίως ἐξάγων ἄξιον' τοῖς δὲ λοιποῖς ἡμῖν ἀρχετόν ", φησί, “τὸ 

τὴν χυϑαμαλήν τε χαὶ ἀσφαλεστέραν τέως ὁδεύουσιν ξαυτοῖς προ- 

σέχειν ὁπόση δύναμις, τὰς ἑχυτῶν ἐνδιδόντας ἡνίας ἑτέροις, χατὰ 

τὸν εἰπόντα σοφόν, χαὶ ἀχινδύνως ἑπομένους τοῖς γε πνευματιχῶς 

γουμένοις χαὶ ἄρχουσι ᾿ς. 

60. Ταῦτ᾽ ἔλεγεν ὁ ϑαυμαστὸς τῆς σοφίας οἶκος, ὁ τῆς ὑψη- 

νιῆς ταπεινοφροσύνης ἀχρότατος ὅρος, ὁ τῆς ἀπορρήτου ϑεοφανείας 
---..“ 

ξχείνης αὐτόπτης ὑπερφυέστατος χαὶ ταῖς ἐχεῖϑεν πηγαζούσαις 

ξΞλλάμψεσιν ἀροήτως χαὶ ψυχὴν χαὶ σῶμα διὰ παντὸς “ωτιζόμενος, 

ὁμοῦ μὲν ἑαυτῷ τὴν φίλην ἡσυχίαν χαὶ τὸ πρὸς ϑεωρίαν συντι;- 
4 . , »Ἥ » 3 , ρ -φ.) ᾿ ᾿ “" 

οὧν ἀχλινὲς χαϑάπα: χαὶ ἀπερίσπαστον, ὁμοῦ ὃς χαὶ τοὺς ἄλλους 
«. -Ἐ ᾿» οἷ - “ “« ᾿ ᾳῳ, 7 “, 

ἔργῳ παιδεύων, ὅπως δεῖ ταῦτα φιλοσοφεῖν χαὶ μεϑ᾽ Ὡς τινος ἄρα 

προσιέναι τῆς παρασχευῖς χαὶ τῆς εὐλαβείας τῷ τῶν ταγμάτων 

ἁγιωτάτῳ, ὁπηνίχα δὴ χαὶ προσίεμεν. “Ὅϑεν οἱ μὲν πρὸς ταῦτα 

τὸν μέγαν παραχαλοῦντες ἐξ ἐχείνο") τὸ παράπαν ἀπέστημεν, οὗ 

ἄλλον τοῖς ῥηϑεῖσι πεισϑέντες, ἢ τὸ τῆς ἀρετῆς ὑπερβάλλον 

ἔχξίνοῦ ϑαυμάσαντες χαντεῦϑεν χαταπλαγέντες τὸν ἄνδρα χαὶ ὡς 

περάνθρωπον οἵ γε πλείους, ἐχείνῳ προσέχοντες: ὃ δὲ τῶν σ"- 
»,κκ Ὕ ᾿ γς Ὡ - νηϑων ἣν χαὶ αὖὐϑις ἐχόμενος, τύπος μὲν ἀγαθοῦ παντὸς τοῖς 

συνοῦσι, χαϑάπερ ἔρϑην εἰπών, ἐν παντὶ χαιρῷ τε χαὶ πράγματ', 
“ ἊΝ" - τῷ δὲ τῆς ταπεινοροοσύνης χαϑ'᾽ ὑπερβολὴν ἄχρῳ χαϑ᾽ ὑπερβολὴν 

ὁμοῦ πάντας χειρούμενος: δηλώσε! γε μὴν χαὶ τὸ νῦν ῥηϑησομε- 

νον. Ἠβουλήϑη ποτὲ τῆς ἐν τῇ χοινῇ τῶν ἀδελφῶν ἑστιάσει προΞ- . ἱ Ἢ.) Φ ι[-Ξ-Ἦ Ἢ “ΟἸνὴ τ ΞΛῸ Φῴι. ἐν... 5 

ἢ “ἢ κ»ν 3 ’ ρ «- “- 

ὡρίας ἀξιῶσαι τὸν μέγαν ὃ τῆς μονῆς ἀφηγούμενος χαὶ τοῖς τῶν 

. 

: 

ἄλλων προχαϑημένοις πρεσβυτέροις χαὶ τὴν ἀξίαν προέχουσιν ἐνα- 

οἰὕμιον ϑέσϑα: τὸν πάντων ἐπὶ πᾶσιν ὡς ἀληϑῶς ἀξιώτατον. 
ω..ὦ 

ἼἜπεὶ τοιγαροῦν ὁ τῆς ἐστιάσεως ἐνειστήχει χαιρὸς χαὶ πρὺς τὰ 
α«ῳ 

εἰσόδοις ἦσαν αὐταῖς, δηλοῖ τὸν σχοπὸν ἐχείνῳ, τῶν τῆς τρατέ- 

ζης διαχόνων ἑνὶ τῶν λόγων ἀγγέλῳ δηλαδὴ χρώμενος χαὶ ἀξιῶν 

υεῦ᾽ ὅσης τῆς εὐλαβείας μηδαμῶς ἀπατξιῶσα! τὴν πρόχλησιν" ἢ 

1 Ἢσαϊου χς΄, 18. -- 2. “Ιερεμίου ι΄, 10. 

«ἷ 
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δὲ πολὺς ἦν ὑποπίπτων χαὶ τὴν διδομένην τιμήν τε χαὶ προξ- 
- 

ρίαν, ὡς ἀνάξιος ὃῆϑεν, ἀποποιούμενος: “ἄλλως τε χαὶ τῇ συνύ- 

ϑε: χαϑέδρᾳ ", φησίν, “οἰχείως πως ἔχων χαὶ χάλλιστα προπα- 

ναπαυόμενος οὐκ ἀνεχτῶς φέρω τὴν ἐντεῦϑεν μετάβασιν ", ᾿Αλλ 

προεστὼς πρόφασιν εἰδὼς ταῦτα χαὶ λόγους ἄλλως τὸ μέτριον α"- 

τῷ συσχιάζουτας, τοῖς αὐτοῖς πάλιν ἐχρῆτο καὶ λόγοις χαὶ ἀξιώ- 

μᾶσι μετὰ ϑερμοτέρου τοῦ πνεύματος. “ὙΑνελϑε" λέγων, “ὦ 

πάτερ, πρὸς τῆς ϑείας ἀγάπης αὐτῆς χαὶ τῆς ἐνούσης σου τί 

χαϑαρωτάτῃ Ψ γῇ διαχρίσεως, ἐπεὶ χαὶ σοὺ μᾶλλον Ὦ χαϑέδρα 

προσήχει τῶν πρεσβυτέρων χαὶ τὸ τῆς προεδρίας ἀξίωμα, τὴν 

ξρωσύνην αὐτὴν ἐν τοῖς τρόποις χαὶ πρό 1εἐ τῆς χειροτονίας 

ἀχριβῶς ἔχοντι χαὶ πάντων ἡμῶν ἀπαραμίλλως ἐν ἅπασι τοῖς 

βελτίστοις προέχουντι᾽ οὐ γὰρ τῶν ἀξιωμάτων ἁπλῶς, ἀλλὰ τῶν 

κατορθωμάτων χαὶ τῆς χατ᾽ ἀρετὴν ἀξίας ἢ ἁληϑὴς ὄντως προτ'- 

υησις". Ὃ δὲ χαὶ μᾶλλον εἴχετο τοῦ μετρίου χαὶ τῆς 

οὔμενουν οὐδενὶ τῶν πάντων ἐξίστατο ταπεινώσεως, πάντα ποιῶν 

χαὶ λέγων, ὅσα γε τὸν ταῦτα φιλοσοφοῦντα λέγειν τε χαὶ πρᾶ-- 

τὸν Σάβαν χρώμενος οὐδὲν μᾶλλον ἀνύων ἦν, οὐδὲ τὴν ἐκεῖνο" 
, , Α με “ » - “᾿ “3. }» 4... Δ ἘΣ τὸ παράπαν μετατιϑεὶς ἔνστασιν, τοῦ μὲν χαὶ ἄχων ἐξ ἀνάγχης 

.,. , ἫΝ » , ΜΡ " ὁ ἀνοῶν 4 Ψ ἀφίσταται, λύπῃ γε μὴν οὔτι μετρίᾳ κάτοχος ἦν καὶ ἀχϑομένῳ 

τὸ παράπαν ἐῴχει χαὶ πρὸς τὴν τοῦ σχοποῦ διαμαρτίαν ἀσχᾶϊ- 

λοντι, Τούτων ὁ προρρηϑεὶς τοῦ μεγάλου μαϑητὴς καὶ φίλος αἰσϑο- 

μενος (παρίστατο γὰρ ὑπηρετῶν ἔτι τῷ χοινῷ πατρί, μήπω χα- 

ταλεγεὶς ἐν τοῖς ἐχείνου μαϑηταῖς, εἰ χαὶ τῇ διαϑέσει καὶ τοῖς 
᾿ -- ἢ « Ύ . “- ἢ .» ᾿ 4 ’ Ἔν χατὰ δύναμιν ἔργοις ἣν ἀληϑῶς ὅλος ἐξηρτημένος ἐχείνου χαὶ τὰ 

ἐχείνο" πνέων ὑπὲρ τοῦτον ὡς εἰπεῖν τὸν ἀέρα, τὸν τὴν ζωτιχῇν 

συνέχοντα δύναμιν), τὸν χαιρὺὸν τοιγαροῦν ἁρπάσας ἐχεῖνος (ἐπεϑυ- 

μει τάρ, ὡς αὐτὸς οὗτος ἔλεγεν ὕστερον, καὶ τὴν χαρτερίαν ἔῤ' 

Ἰοῖς αὐτοῖς τοῦ μεγάλου μαϑεῖν χαὶ οἷος ἐχεῖνος φανεῖται! πρὸς 

τὰς ἔξωϑεν ἐπαγομένας ἐπιτιμήσεις τε χαὶ τὰ σχώμματα), πολυ; 

89 χαὶ τὴς ἐνυύσης - διχρίσεως] ἐλλείπει ταῦτα τῷ Μ. 
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Ἣν τοῦ προεστῶτος δεόμενος οἰχονομιχῶς ἐπιτιμῆσαι τῷ ϑείῳ Σάβαᾳ 

χαὶ σχώμμασί τισι χαὶ ὕβρεσιν ἐπὶ πάντων βαλεῖν ἐχεῖνον, ὡς ἀλα- 

ζόνα δῆϑεν καὶ ὑπερήφανον καὶ μὴ τὴν ὀφειλομένην ὑπαχοήν, χατὰ 

τοὺς πατέρας εἰπεῖν, ἀνυπόχριτον εὐϑὺς ἐνδειξάμενον, ἀλλὰ τὸ ἑαυτοῦ 

μᾶλλον ἐσπουδαχότα περ'ποιήσασϑα! θέλημα" “ΕΠ γὰρ χαὶ τολμη- 

οὖν", φησί, “τὸ δρᾶμα διὰ τὸ περιὸν τῷ μεγάλῳ τῆς ἀρετῆς χαὶ τὸ 00» .γψῇῆσι, ραμ ρον τ μεγάλ τη γε τῆ φπατος 
παρὰ πάντων συγχεχωρηχὸς ἐν πᾶσι τοῖς αὐτῆς εἴδεσιν, ἀλλ᾽ οἾ 
9 ἂς ΡΝ ἠδ᾽ 4 .3λ ξ' γ ; θΘεῶ ΄--. . »" ΞΡ Ν “Ω}ν Α νι ΟΝ ᾿: Ψψεχτὸν οὐδ᾽ ἀπόβλητον ο'μα!ι Θεῷ διὰ τὴν χοινὴν τῆς σῆς ποί 

νης ὠφέλειαν ᾿. Τούτοις ὃ τῆς λαύρας πεισϑεὶς προεστώς, τοῦ 

Θεοῦ πάντως ἀφανῶς τοῦτον ὑποχινήσαντος, ἵνα χἀντεῦϑεν ὁ μέ- 

1ζὰας ἀναλάμψῃ μᾶλλον ἐν ἐχχλησίᾳ μεγάλῃ καὶ πυρσοῦ δίχην πρὸς 

τὸν τῆς ἀπαϑείας ἑξλχύσῃ λιμένα τοὺς τῇ ϑαλάσσῃ τῶν παϑῶν 

χαὶ ταῖς τριχυμίαις παλαίοντας, ἐπεὶ χαὶ τὰ τῆς ἑστιάσεως τέλος 

εἶχε καὶ τοῦ τὴν τράπεζαν ἔχοντος οἴχου χοινῇ πάντες ἐξύήεσαν, 

τὸν σύλλογον ἔτ! παραχατέχων ὁ προεστώς, σχώμμασι συχνοῖς χαὶ 

λοιδοριῶν φορυτῷ, μετ᾽ ὀργῆς χαὶ πιχρίας δῆϑεν, ἐπὶ πάντων 

ἤρξατο βάλλειν τὸν ἅγιον, ἀλαζόνα τινὰ χαὶ ὑποχριτὴν ἀποχαλῶν 

ἐχεῖνον, παραχοῆς τε χαὶ ὑπερηφανίας ὑπόσπονδον ἄντιχρυς χα' 
ταν ὃς ἥὰ Ἰκντς δος .- “ΝΟΣ Ι να με σι [ ΄-ῷ ."- «ὦ νενοϑευμένως χαὶ χατ᾽ ἔνδειξιν μόνην, πρὸς ἐξαπάτην δηλαδὴ τῶν 

ὁρώντων, οὐ πρὸς ἀλήϑειαν, τὸ προσωπεῖον τοῦτο τῆς ἀρετῆς χαὶ 
« ἰ { μὰ , "ὃς 9 4 Φ ᾿ ’ 

τῆς ταπεινώσεως περιχείμενον,͵ χαὶ ἄττα τοιάδε. ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν Σᾶ- 
᾿ ’ Α 6 , 3 “ Ἁ Α 4“, “Ὁ 

βας τὴν χεφαλὴν τι μιχρὸν ὑποχλίνας αὐτίχα χαὶ τὰς ὄψεις τῇ 

ἢ προσερείσας. ἀτρέμας τις χαὶ συντεταμένος ὡς ἐν ἀχροάσε! 

καὶ τελετῇ μυστηρίων εἰστήχει, συγχροτῶν, ὡς ἂν εἶπέ τις, ξα"- 

τὸν παντοῦϑεν" χαὶ χάρις δέ τις ἐξ ἀφανοῦς προϊοῦσα τοῖς ἐχε’- 
, ἢ , ᾿ ι ᾿ ! ς 

νοῦ προσώποις ϑαυμασίως ἐπέλαμπε, χαὶ μεστὸς ἦν ὅλως ἀπορ- 

οἧτοῦ ϑυμηδίας χαὶ φαιδρότητος" ταῦτα γὰρ τῷ προρρηϑέντι μα- 

ϑητῇ χαϑωρᾶτο, τῷ συσχευάσαντ' τὰ τοῦ δράματος, περιεργότερον 

ἐχείνῳ τὸν ὀρϑαλμὸν ἐπιβάλοντι. ᾿Επεὶ ὃὲ τὰ τῆς ὑποχρίσεως 

ἰχανῶς εἶχε τῷ προεστῶτι χαὶ τῶν χατὰ τοῦ μεγάλου λοιδοριῶν 

τε χαὶ ὕβρεων ἔληγεν, ἠρέμα τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐχεῖνος ἐπάρας χαὶ 
- ΄ Ἁ ’ “ρ»ὔ 9 “« 3... -ῳ ὃς 

σεμνῶς μᾶλα τὰ γείλη διάρας, ἐχεῖνα πρὸς αὐτὸν θαυμαστῶς ὃιε- 

Ξξηξι, τὰ χαὶ νοῦν χαὶ λόγον ὑπερφυῶς χαταπλήττοντα᾽ πρὸς γὰρ 

10 

1 
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τὸ λάϑρα συσχευαζόμενον διορατιχῷ τῆς ψυχῖς ὄμματι χατιδών. 

ποὺς ἐχεῖνο δὴ καὶ τὰς ἀποχρίσεις, οὐ πρὸς τὸ φαινόμενον τὴς 

ὑποχρίσεως, πάντως πεποίητο, “Σὺ μὲν" λέγων, “ὦ ϑεσπεσία 

χαὶ φιλτάτη μοί ΒΕΤΝΙ ,» χατ᾽ ἐμοῦ ταῦτα διετιὼν ἀηδίαν τινὰ 

χαὶ λύπην ἐπιφέρειν ὑπολαμβάνεις μοῦ τῇ ψυχῆ. καὶ οἵει με δ 

αὐτὸ τοῦτο χαὶ δυσχεοὲς τι χαὶ μιχρόψυχον ἴσως τῷ λογισμῷ 

τέως πρὸς τὴν ἱεράν σοῦ βλέψα!' Ψυχήν: ἀλλ᾽ ἔγωγε τὸν ἐμὼν 

πατέρα τε χαὶ δεσπότην ἐχεῖνο δήπου γνησίως ἀντιβολῶ γινώσχκε":" 

(μάρτως δ᾽ ἔστω τῶν λεγομένων ὁ καὶ τῆς ἜΉΜεΙΑς αὐτῆς χαὶ τῶν 

ἀπορρήτων τῆς συνειδήσεως ἔφορος), ὡς ἀπερίτρεπτά μο! χαὶ πε- 

πηϊότα καὶ τὸ παράπαν ἀχλόνητα τὰ τῆς πρὸς σὲ στοργῆς τε 

χαὶ πίστεως" ὅσῳ χαὶ γὰρ τὸν φαινόμενον τουτονὶ χόλον χαὶ τὴ» 

ἀγανάχτησ'ν, ὡς αὐτὸς ἂν εἰδείης, χινεῖς χατ᾽ ἐμοῦ καὶ σχώμμασπ' 

πλύνεις χαὶ λοιδορίαις καὶ δυσχεραίνοντι δοχεῖς ἐοικέναι χαὶ ἀχϑο- 

μένῳ τὰ μέγιστα, τοσοῦτο τὰ τῆς ἀγάπης χαὶ τῆς πίστεως οὐχ 

Ι οἵδ᾽ ὅπως ἀναζῇ χαὶ αὔτει μοι τῆς πρὸς σὲ χαὶ σχιρτῶντά σε 

μᾶλλον ὡσανεὶ χαὶ συναγαλλόμενον δοχῶ περιφέρειν ἐν τῷ πλάτε: 
΄“« 9 α«- -ο Α - » 9 ᾽ Α -» ᾿ 

τῆς ἐμῆς χαρδίας χαὶ μυστιχῶς τε χαὶ ἀρρήτως τὰ ἥδιστά με 

τεοιπτησσόμενον. Μὴ γοῦν» νομίσῃς ὅλως, ὡς ταῖς ὕβρεσ' με ταύτα’:- 
“ 
2 
- χαὶ τοῖς ὀνειδισμοῖς τοῦ χαϑύχοντος παρατρέψεις καὶ τῆς ἐξ ἀρ- 

"εἴς πρὸς τὸ σὸν φίλτρον ἐνστάσεως᾽ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ πολλαπλασίονά 

τα τῶν εἰρημένων ἐπενέγχοις, τὴν δοχοῦσαν ταύτην ὑβρι» χαὶ 
3 4 Α ΤΕ , Ἁ Ἁ φι Ἁ ᾿ Ἅ 

τὸν ἐπὶ πάντων μυχτηρισμὸν χαὶ τὸν ϑρίαμβον, ἢ χαὶ πληγὰς 

Ξπιτεϑῆναί μοι χαὶ τοῦ φροντιστηρίο" χαὶ τῶν ΤΆΦΟ ΩῚ ἀπε- 

λαϑῆναι μαχράν πὸ» προστάτειας᾽ ἐμπύρευμα μὲν οὖν τῶν πρὸς: 

τὴν ϑεόληπτόν σο Ψυχὴν ϑείων ἐρώτων μέγιστόν μοι ταυτὶ πα- 

ραδόξως γενήσεται χαὶ λαμπράν τινα τὴν φλόγα τῆς ἀγάπης 

ἀνάψει χαὶ τὸν πυρσὸν περιφανῆ τε χαὶ διαέριον. μβαλε γοῦν 
“-- , -. ’ , ’ ᾿ - φι' ᾿ 

τῷ πορὶ τῆς ἀγάπης τὴν τῶν σχωμμάτων καὶ τῶν ὕβρεων ταύ- 

τὴν ὕλην, ὦ ϑεσπεσία μο! χεφαλή, ἵνα χαὶ μᾶλλον ἀκάματον αὐ- 

τὴν ἐργάσῃ χαὶ πολλαπλασίως ἐξαπτομένην ὁσημέραι καὶ ζῶσαν 

χαὶ μηδέποτε λήγουσαν, χαὶ γάρις εἴη τοῦ ἀγαϑοῦ πνεύματος ἐν τοῖς: 

ἡγιασμένοις σο") χείλεσι, τοιούτων μοι παρ᾽ ἐλπίδας ὀφρϑέντος προ - 
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ξένο) τῶν ἀγαϑῶν, ἃ τοῖς τοῦ χόσμο" δηλαδὴ τούτοις συνασ!ὺ- 

μεῖσθα! τὸ παράπαν οὐ πέφυχεν, ἀλλ᾽ ἀγήρω χαὶ αἀϑάνατα μένε', 

χρείπτω τῆς τῶν παρόντων χαὶ τροπῆς χα! τῆς λύσεως". Καὶ ὃ 

μὲν ταῦτα λέγων, ὥσπερ οὐχ ἀοχοῦντος τοῦ λόγου, χαταλλύλως 

ἐχείνῳ προσετ'ῦςξ! χἀὶ πράγματα, τοῖς τοῦ ποιμένος ποσ' τὴν χε- 

φαλὴν ἐπιρρίπτων χαὶ τούτους ἀχορέστως χατασπαϊζόμενος. υᾶλ- 

λον δὲ χαὶ παντὶ τῷ σώματι τούτων ὁλοψύχως, ιοἵος ἐχεῖνος ἐν 

τοῖς τοιούτοις, προυχαλινδούμενος. ΟἹ μὲν οὖν μοναχοὶ πάντες μ'- 

χροῦ τοῖς ἀχουσϑεῖσι χαὶ ἐπεπήγεσαν χαὶ φρίχης χαὶ ἀγωνίας 

παν μεστοί, παραδόξως ἐν ἀνϑρωπίνῃ φύσει πνεῦμα ϑεῖον ὁρὼν- 

τες ὑπερφυῶς ἐνεργοῦν τε χαὶ λαλοῦν τὰ παράδοξα: ὄὅϑεν χαὶ τὸν 

μὲν τῆς χαινῆς ἀπαϑείας καὶ τῆς τοῦ πνεύματος δαψιλοῦς ξνο!- 

χύσεως ἐμαχάριζον, χατὰ ὃξ τοῦ προεστῶτος χαὶ δυσχεραίνειν χα’ 

γογγύζειν πρὸς ἀλλύλους οὗτι μιχρῶς ξῴχεσαν, τοιαῦτα πρὸς τὴν 

ἀπαϑῆ χαὶ ἄληπτον ἐχείνην Ψυγὴν ἀνηλεῶς ἐξυβρίσαντος" ἣν οὐχ 

ὅπως ὑβρίζειν, ἀλλὰ χαὶ μυρίοις τισὶ» ἀναδεῖν τοῖς τῆς εὐφημίας 

προσῆχε στεφάνοις, πάντων ἀπαραμίλλως ὑπερχειμένην χαὶ διδά- 

σχαλοὸν χαὶ φωστῆρα φανεῖσαν, ζωΐς λύγον ἐν μέσοις αὐτοῖς ἐπέ- 

χοντα, κατὰ τὸν ὑεῖον ἀπόστολον" τὸ γάρ το! ὁρᾶμα χαὶ τῇ» τοῦ 

ποιμένος: χατασχε)ὴν ἀγνοοῦντες ἐχεῖνοι τὸ παράπαν ἐτύγχανον. Ο’ 

ὃξ γε τῶν πρωτείων ἀμφισβητοῦντες ἀλλήλοις, 3ασχαίνοντές πτξ 

ς εὐδοχιμοῦσι τῆς προεῆρίας χαὶ μνησιχαχοῦντες ὑπὲρ τούτων 

αὐτῶν ἔστιν ὅτε τοῖς τε πλησίον χαὶ τοῖς προεστῶσιν αὐτοῖς ἀχα- 

τάλλαχτα, τύφου χαὶ τοῖς χάχ'στ᾽ ἀπολουμένοις τιλοδοξίας ὑπερβο- 

ποις: ---χαλῶς σησταλέντες ἐβελτιώϑησαν. Ὁ δὲ προε- 

στὼς ἰδίᾳ τὸν μέγαν ἀπολαβών (ἐξεπέπληχτο γὰρ τὴν Ψυχὴν τοῖς 

γενομένοις χαὶ τὰς φρένας ὅλως ἡλλοίωτο), συγγνώμην μὲν αἷτε 

πρῶτα τῆς τόλμης χαὶ τῆς οἱονεὶ χατ᾽ ἐχείνο") πείρας τε χαὶ τοῦ 

δράματος εἶτα χαὶ προσπεσὼν μεγάλας ὑπὲρ ξαυτοῦ τε καὶ τῆς 

ποίμνης τῷ μεγάλῳ χαϑωμολόγει τὰς χάριτας, “Εὐχαριστῷ σοι 

λέγων, “ἄνϑρωπε τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοσοῦτον ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς 

ὠχοδόμησας, ὅτι τὰ τέχνα σοὺ. ταῦτα τῷ περιόντι τῆς ὑπερβαλ- 

΄ 

θ᾽ χατασπαζόμενος Β, χατιιφιλῶν» Δ. το 19 Φιιπ, 2΄, 10 «λόγου ζωῆς ἐπέχοντες». 
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λούσης ἀρετῆς χαὶ τῆς ἀπαϑείας πολυτρόπως ἐπαιδαγώγησα:ς χα! 

ὠφέλησας. Νῦν ἀληϑῶς ἔγνων, ὅτι πνεῦμα ϑεῖον ἐν σοὶ σοφίας 

ἁπάσης χαὶ τελειότητος χαὶ πολλῷ τινι τῷ μέσῳ τοὺς χατὰ τὴν 

Ἰενεὰν ταύτην ἐπ᾽ ἀρετῇ προχόπτοντας ὑπερβὰς τοῖς ἀρχαίο'ς 

ἐχείνοις ὀνομαστοῖς πατράσιν ὁμότιμος γέγονας". Εἶτα χαὶ ϑες- 

ἦν αὐτῷ σὺν εὐλαβείᾳ πολλῇ χαὶ ταπεινώσει προσαγαγὼν αὖὑις 

τὴν δέησιν, βιάϊετα! υᾶλλον ἣ πείϑει τὸν μέγαν τὴν τῆς καϑέδρας 

προτίμησιν δέξασϑαι" ἐφ᾽ ᾧ καὶ πάντες ἡσϑέντες ἅμα προεστῶτ: 

μετὰ πολλοῦ τοῦ ϑαύματος τὸν σύλλογον ἐχεῖνον διέλυσαν. Με- 

γάλα μὲν οὐ» χαὶ ταῦτα χαὶ τῇ τοῦ ἀνδρὸς πολιτείᾳ χαὶ τοῖς προ- 

λαβοῦσι χατορϑώμασι μάλα συμβαίνοντα, πολλῷ δ᾽ εἰς ὠφελείας 

τ χαὶ ϑαύματος λόγον μείζω τὰ ἑξῆς ῥηϑησόμενα, μᾶλλον ὃὲ 

τῶν λεχϑέντων ἤδη χαρποὶ τὰ προχείμενα χαὶ τῶν χαλλίστων ἐχε’- 

νων τῆς ἀπαϑείας ἱδρώτων ἀμοιβαὶ ταῦτα πρὸς τὸ παρόν φηβμ' 

τοῦτο τέως χαὶ ἔπαδλα, Λεγέσθϑω χἀχεῖνα τοιγαροῦν χαὶ τοῖς τ'- 

λαρέτοις, χαϑ᾿ ὅσον ἡμῖν ἐφιχτόν, εἰς πνευματιχὴν τινα προτιϑέ- 

σϑω τράπεζαν. 

61. Ἐν τῇ κοινῇ τραπέζῃ ποτὲ συνεστιωμένων, ὡς ἔϑος, τῶν 

τῆς λαύρας ταυτησὶ μοναγῶν χαὶ τοῦ μεγάλου συνόντος δηλαδ, 

τούτοις χαὶ χοινωνηοῦντος τῆς ἐστιάσεως, ὁμιλία τις παρὰ τὸ δέον 

μεταξὺ τούτων χεχίνητο᾽ ἐχ δὲ ταύτης χαὶ ϑόρυβος ἤδη χατὰ μ'- 

χρῶὸν Ὥρετο, σύγχυπιν ἐμποιῶν τῷ τε τὴν ἀνάγνωσιν, ὡς ἔϑος 

αὐτοῖς, ποιουμένῳ χαὶ τοῖς ἀχροωμένοις αὐτοῖς. ᾿Επεὶ γοῦν οὐχ 

ἐνεδίδουν οἱ τῆς ἀταξίας χαὶ τῆς συγχύσεως αἵτιο!, χαΐτοι γε τῶν 

ἐρεστώτων ἐπιχειμένων χα τοῦ τῆς σιωπῆς ἐξάρχου σὺν ἱεραῖς 
" «-“ι 

ΔῚ 

. 

τισιν ἐπιχλήσεσιν, ὥσπερ ἔθος ἐχείνοις, προβαλλομένου συνεχῶς: 

τὸ χηρύχειον (περιμάχητον γάρ τι χρῆμα χα! πολλοῦ τινος τοῖς 
" , ἊἜ , [2 ἰμβ 3 Α α« , .“᾿ ’ 

φιλοσόφοις ἐχείνοις τιμώμενον ἢ ἐπὶ τῆς τραπέζης εὔχαιρος σιωπή. 

πατέρων ἱερῶν ἱεροὺς τηροῦσι ϑεσμούς: οἱ δὴ χαὶ πνευματιχὰς 
-Ἠ-ν» ’ ᾿ , »» "5 . ..Ἂ.Ν “« ’ . ͵ ὀιδασχαλίας χαὶ πράξεις ἐϑέσπισαν ἐπὶ τῆς τραπέζης ἀναγινώ- 

σχεσῦαι φιλαρέτων ἀνδρῶν, εὐχήν τε μυστιχὴν τοὺς ἑστιωμένο"ς 
- “2 “ “ -Θ» Ἁ Ρ μ 3 “Ψ ΄« «Ψ 3... ὟΝ Θεῷ προσάγειν ἐν τῇ χαρὴία χαὶ ὑπὲρ αὐτῆς τῆς τροφῆς αὐτῷ 

21 χηρύχιον 
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γνησίως εὐχαριστεῖν)" τοῦ γοῦν ϑορύβο" χαὶ τῆς συγχύσεως ἐχεί- 

"Ὡς ἤδη χαὶ αὐτὸς ἄνωϑεν αἰσϑόμενος ὁ ποιμήν, δυσχεραίνεξ! μὲν 

τὰ πρῶτα χαὶ ἄχδϑεται --- πῶς ἂν εἴποις ; --- χαϑ᾽ ξαυτόν' ἔπειτα 

χαὶ τὸ πρόσωπον αὐτὸ καὶ τὴν φωνὴν πιχρίας ἐμπλήσας, χαλε- 

πῶς ὁμοῦ πᾶσιν ἄνωϑεν ἐπεξῇέει χαὶ μυρίοις τοῖς σχώμμασιν 

ἔβαλλε τοὺς ἀτάκτους, τοὺς ἀναιδεῖς, τοὺς φληάρους, τοὺς ἀφοβίαν 

ἐσχάτην νοσοῦντας Θεοῦ, οἴτινες ὑπ᾽ ἄχρας ἀναισϑησίας ἀλόγου 

τροφῆς μετέχουσιν ἴσα δὴ καὶ χτήνεσι. “τράπεζα γάρ", φησί, 

““χατὰ τοὺς ϑεοφόρους εἰπεῖν πατέρας, μὴ ἔχουσα λόγον ϑεοῦ, 

φάτνης ἀλόγων ἀπέοιχεν οὐδαμῶς" μᾶλλον δὲ χαὶ λόγου δοχοῦντες 

μετέχειν ἔλεγε “ὃὄϑεν ὑμεῖς, ϑηρ'ώδη καὶ βαρβαριχήν τινα ποιεῖ- 

σὃς τὴν δίαιταν, ἀταξίᾳ χαὶ μέϑῃ χαὶ ταραχῇ καὶ ϑορύβῳ δ'- 

δόντες τὸ πᾶν". Ταῦτα χαὶ τὰ τούτων ὑβριστιχώτερά τε χαὶ ἄἅτι- 

μότερα σφόδρα μετ᾽ ὀργῆς αὐτοῖς ἐμβοῶν (ἣν γὰρ καὶ τὸ ἦϑος 

ὀξύτατος ἄλλως χαὶ δεινὸς ὁ ποιμήν), ἵστησι μὲν τὸν ἀναγινώ- 

σχουτα, παύει δὲ χαὶ τοὺς ὑπηρετοῦντας τῷ δέε: συνάμα τοῖς 

ἑστιωμένοις αὐτοῖς, χαὶ ἦν οὕτως ἐπὶ πολὺ σφοδροτέρῳ χαὶ ἀχ- 

μαίῳ τῷ ϑυμῷ χρώμενος χαὶ μυρίαις ταῖς ὕβρεσι πλύνων τοὺς 

ἐχεὶ πάντας ὁμοῦ, μέχρ! δὴ χαὶ αὐτῆς τῆς τοῦ ἀρίστου φημὶ συμ- 

πληρώσεως, μᾶλλον δὲ χαὶ μετὰ τὴν ἑστίασιν αὐτὴν χαὶ τὴν τρά- 

πεῖαν: ἐπεὶ τὴν εὐχαριστήριον συνήϑως πρὸς Θεὸν ὑπειπόντες 

εὐχὴν πρὸς τὰς θύρας ἑώρων ἤδη χαὶ τὴν ἐξέλευσιν, πολὺς κατ᾽ εὐχὴν πρὸς τὰς ϑύρας ἔώ; η χα! τὴν ἐξέλευσιν, πολὺς κατ 

ἐχείνων χαὶ αὖϑις ἦν ῥέων χαὶ ἀχρατῶς ἐχείνοις χιρνῶν τὸν τῆς 

διχαίας ὀργῆς καὶ τῆς ὕβρεως ἄχρατον, ἕως ἀπ᾿ ἀλλήλων διαλυ- 

ϑέντες ἐπ᾽ οἴχο) βαδίζοντες ἦσαν ἕχαστος, οἱ μὲν χαὶ πράως τὴν 

ἀγανάχτησι» φέροντες τοῦ πατρὸς χαὶ ὡς χαλῶς χαὶ σὺν δίχῃ γε- 

γενημένην προσέχοντες, “Ἢ παιδεία Κυρίου" λέγοντες “ἀνοίγε! 

μ00ὺ τὰ ὦτα" χαὶ τὸ “᾿Αργχὴ σοφίας φόβος Κυρίου" χαὶ “οὐ 

φόβος, ἐντολῶν τήρησις" οἱ δέ γε πλείους, οὐ τῶν τῆς χάτω 
’ 

μόνον φημὶ μοίρας χὰὶ τῶν πολλῶν͵ ἀλλὰ χαὶ τῶν ἄλλως Ἡλιχίᾳ 
ὲ 

προξχόντων χαὶ τάξει, χαὶ ἀμετρίαν τοῦ ἴα ὕμᾶτος χατεγίνωσχον χα' 

μέμψιν οὔτι μιχρὰν ἐπῆγον τῷ προεστῶτι, ὡς ἰταμῶς χαὶ ἀχα'- 

27 [Π15χῖο» ν΄, ὃ. -- 28 Τξχλιω, ρ'΄. 10. Παρ». α΄, 7. 
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ρῶς ὃῆϑεν χατὰ πάντων ὁμοῦ τῶν ὑπηχόω" τῷ ἡ ὦ ἡρησαμένω 
Ἂἷ᾿ ὶ μηδεμίαν μηδαμῶς λαβόντι φειδώ, μήτε τῆς ἐχείνων τιμῖς. ὲ 

μήτε τῆς ἔχυτοῦ δόξης, ἀλλ᾽ οὕτω τῆς σρετέρας ἐξενεγχϑέντ' πολὺ 

χαταστάσεως, ὡς τὴν τῆς ὀργῆς ὅλην ἀνηλεῶς χατὰ τῦ;ς πάντων 

χαρθίας ὠϑῆσχι μάχαιραν. Τούτων χαὶ τῶν τοιούτων παρὰ πολλῶν 
μ 4 ’ ᾿: ἱ ῇ 6 - φρἧς ᾽ 

᾿Ξγομένων αὐτήχοος γεγονὼς ὁ πολλάχις μο! ῥηθεὶς ἤδη μαϑητὴς 
"ἡ , ΣΌΝ ιὰ , - . ᾿ -“ ᾿ .“.ν - ν τοῦ ὃεο0 δηλαδὴ Σάβα (παρῖν γὰρ τὸ τηνιχαῦτα χαὶ αὐτὸς τῷ συὶ- 

λόγῳ), καῦ ἑαυτὸν σβυητῶν ἦν χαὶ τοῖς ἐναντίοις λογισμοῖς ΚΟγ), αι ξαχῆ)το ἀμ οἱ ἰ [τῶν Ἣν α! τοῦς ἐναντίοις νογίσμο'ς 

τούτο!ις κατ᾽ ἴσον ἐχχείμενος" ὅϑεν χαὶ ἡ δυνάμενος ἀφ᾽ ἔχυτο" 
΄'ᾧῳ [ἐ ἰ 

ῃ 
"ν συνιθεῖν, ὁποτέρῳ τούτων χρὴ τὴν νιχῶσαν διδόνα!, πρὸς τὸν μὲ: 

γὰν ἔγνω ὀεῖν ἀναφέρειν τὴν ψῆφον, πνεῦμα βουλῆς χαὶ συνέσεως 

ξγχοντα ϑεῖον, χἀντεῦϑεν εἰδότα, χατὰ τὴν σοφὸν Δανιήλ, ἄναχα- 

λύπτειν χεχρημμένα χαὶ λύειν αἰνίγματα χαὶ μετὰ Θεοῦ χρῖμα δί- 

χάϊον χρίνειν. Ανεισι τοιγαροῦν μετὰ ϑερμῆς τῆς πίστεως πρὺς 

τὸν διοηχτιχώτατον ὀρθαλμὸν ἐχεῖνον χαὶ τὸν σχοπὸν χαὶ τὴ; 

(ὲ φέσιν τῆς Ψυχῆς ἀπαγγέλλει, χαὶ δεῖται μάλα ϑερμῶς, τῶν ἐχε’- γΞΘΌ Δ  Υ ΥΤΣ ἔϊελλει, χα! οεῖτας μ ριεο τς τῶν 
νὴ) ποὴῶν ἐπ᾿ ἐδάφους προχείμενος, μαϑεῖν παρὰ τῆς ἐχεῖνου 

γλώττης ὁποῖάν τινα τὴν Ψῆγον ἐχφέρε! χατὰ τῶν ἐπὶ τραπέϊη: 

πραχϑέντων χαὶ λαληϑέντων, μᾶλλον δὲ “Τίνας αὐτός", φησιν. 
Ύ Ἁ Ὦ . ᾿ .- ᾿ 

“είχες τότε τοὺς λογισμούς, εἰ χαὶ τολμηρὸς ὅλως ὁ λόγος ἐμο": 

χαὶ πῶς ἄρα πρὸς τὰ λεγόμενα παρὰ τοῦ προεστῶτος δ'έχε!σ) 
“Ὑ. ΨΈΙ δ “ῶὧῶγχα ἢ ) ἂν 57.)" . Δ.) 5.}»" ΣῪ ! τὴν ψυχήν, διψητιχῶς ἄγαν ἔχω μαϑεῖν᾽ ἣν γὰρ ἐξήνεγχε δή πο" 

χρίσι Ἢ σὴ σοφωτάτη καὶ ϑεία ψυχή, ταύτην ἔγωγε ϑείαν ἄντι- 
Ὁ 

χοῦς εἰναι νομίζων, ταὐτῃ χαὶ προστεϑήσομαι συνάμα 7ε τῷ τῆς 

γνυχῖς ὡρμηχότι παντί, χαὶ οὐχέτ' τοῖς ἀγνοοῦσι τἀληϑὲς τῖρε 
Ἂ “ὦ , , .“» ν τ 

χαχεῖσε συμπεριφερόμενος μάτην ἔσομαι χαὶ πλανώμενος. ΔΙὴ οὖν 
“αὐ τως Σ --» “-λ ς.,.» οὐ ας ὅς 33.»ϑᾷῳκ ἫΝ ᾿ »ϑῆι 

ἀποπέμψῃς σο", δέομαι, τὸν οἰχέτην χενόν", Τούτοις ὁ συμπαϑε- 

στατος τὴν ψυχὴν ἐχεῖνος ἐπιχαμοϑείς, «Ἐπεί σε, φίλος, ὁρῶ». 

φηξίν, «ὅλῳ ϑυμῷ πρὸς τὴν τῶν χεχρυμμένων ἐπειγόμενον γνῶ- 
, 
“ σιν χαὶ τοῦ πράγματος οὐχ ἀποστησόμενον, οὐδ᾽ ἂν εἴ τι χαὶ γέ- 

11 πνεῦμα βουλῆς καὶ συνέσεως) Ἢσαῖου ια΄, 2, --- 18 ἀνακαλύπτειν χεχρυμμένι 

Δανιηλ δ΄, 38, 29 || λύξιν αἰνίγματα) Σοφίας Σολι η΄ 8 || μετὰ Θεοῦ χρ. ὃ. χοΐν τ} 

ἄχ ας, «΄,.9. -- 22. διιμητικὼς Β.. ἐρωτιχώς Μ, 



Ξ “ ’ 4 ""» “α΄ τ᾿ ’ ΎΝΣΝ , νοῖτο, εἴ μοι πίστεῦειν ἐϑέλοις, ἐϑέλεις ὃὲ πάντως. οἱδα, τήν τέ 

παροῦσαν σπουδὴν χαὶ τὸν περὶ ἐμέ σο» τῆς Ψυχῆς ἔρωτα χαὶ 

τὴν πίστιν χαλῶς ἐπιστάμενος, ἰδού σο! μυστήρια λέγω Θεοῦ ὡς 
το με ΟΥ̓ΕΞΞ --, 3) Δ ΩΝ , ΞΘ ἘΝ Ρ ΝἪἬ ἐν προσώπῳ Χριστοῦ ", χατὰ τὸν μέγαν ἀπόστολον φάναι, μγὴὲν 

τῆς ἀληϑείας προτιϑεὶς μηδοπωστιοῦν. Πάσης τοιγαροῦν ἀπεληλα- 
΄ , . “ - μι - 9  » ι μένης ἀμφιβολίας ἐχ τῇς Ψυχῆς, ἄχουε νουνεχῶς" ἐχεῖνό γε μὴν 

ξἕπτω μετὰ τινος ἀστραλείας προδιωρ!ισμένον ἡμῖν, τὸ πρὸς μη- 

ένα σὲ τῶν πάντων ἐξενεγχεῖν ἂν ποτε ταῦτα παηὰ πᾶσάν μο" 

τὴν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ στο Τῆς ὁμιλίας ἐχείνης χαὶ τοῦ 
7 ᾿ -- . γ 

ὑορύβο") παρ᾿ ὧν τινων οὐχ οἷδα χινηϑέντων ἐν τῷ τοῦ ἀρίστο" 
-« 9 . , Α -« ) » ῳ ζ “«Ὡῆ »» 4 

χαιρῷ, ἐπεὶ σχώπτειν χαὶ ταῖς ὕβρεσι πλύνειν ἄνωδεν ἤρξατο τοὺς 
Φ ἢ 

ἀῆξλφοὺς ὁ πατήρ (οἷσῆα δὲ χαὶ αὐτός, ἐγ ὅσον τὰ τῇς ἀγανα- 

χτήπεω: καὶ τῆς ὀργῆς ἐχείνῳ προῖλϑε" χαὶ γὰρ χαὶ Ὁ συνήθης 

ἀνάγνωσις ἐντεῦϑεν ἐπαύϑη χαὶ συστολή τὶς χαὶ φρίχη πᾶσιν 

ξπῆλης σχεδόν, χαὶ τὐβο.) χαὶ ἀγωνίας ἁπλῶς ἐγεγόνει τὰ πάντα 

ψεστά), πρὸς τὸν ποιμένα τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπάρας αὐτός, ϑέαμα 

ξένον ὁρῶ, ϑαύματος ὁμοῦ χαὶ χαρᾶς οὐχ ὅπης καὶ ῥηθῆναι ῥα- 

δας ἀληϑῶς ἄξιον" ρωτὸς γὰρ ᾿Αγγελοι δηο χατὰ ταὐτὸ τῆς χα- 
Φ “"- 

-- ΠῚ Φ » “- ἢ , ᾳ.» δος τς ; ϑέδρας αὐτῆς τοῦ ποιμένος ἐδόχου» μο! προελλεῖν. χαὶ τὸ μὲν 
Ύ - Γ . 4.» ᾿ 

Ξιῦος αὐτὸ τοῦ ποοσώπου χαὶ τὴν ἀναβολὴν φῶς ἐξαστράπτον 
Ὕ ἩΤΡ ἜΣ ΆΔΣς ὥς ἐν ν -ὸὰς ἂν ᾿ς ἸΕΝ Ἐανο. γσαν, αὐτόχρημα μαρμαρυγὰς ἀφιέντες ὑπὲρ τὸν ἥλιον, ὡς χα! 

τὸν οἴχον εὐθὺς ἐχεῖνον πάντα χατὰ ἼΡΥ ἘΙ τῇ περιουσίᾳ τῆς 

εν) ἐχδιδομένης γάριτος χαὶ τῇς ἀστραπῆς, χαρίεντες ἄμφω 

χαὶ χαϑ' ὑπερβολὴν ὡραῖοι τὴν ὄψιν, δ τι χαὶ προσηνὲς βλέ- 
.« 

ποντες χαὶ ὅλως εὐφροσύνην τινὰ χαὶ ϑυμηδίαν ἀποστάζοντες ἄς- 

ρητον. Ἐδόχουν ὃξ λοιπὸν χαὶ πρὸς δεξίωσίν τινα χαὶ φιλοφρο- 

σύνην τῶν ἑστιωμένων εὖ μάλα παρεσχευάσϑαι, χαὶ διανομῆς ἴῶη 

τῶν ἐν χερσὶν ἥπτοντο: τῶν γὰρ φωτεινῶν τούτων ᾿Αγγέλων ἅτε- 

ρος μὲν φιάλας ἐν γεροῖν ἔχων ἐφαίνετό μο! χαὶ χανά τινα γρ"- 

σῷ τῷ χαϑαρωτάτῳ πάντα χατεσχξυασμένα λαμπρῶς" ἐνῆν ὃὲ 
“7 “ ἣ ᾿Ξ , , -» “ » τοῖς χαλλίστοις ἄρα χαὶ βασιλιχοῖς τούτοις σχεύεσι πᾶν εἶ τι τῶν 
0» 

ἘΠῚ τε χαὶ ξένων ὁπωρῶν ξξαίγετόν τε χαὶ ἥδιστον, Ἰνδιχά 

Κι ορινὴ, 2, ζ΄, 10. 
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τε πέμματα χαὶ Ἰταλιχά, ὅσα γε τῶν ἁπλῶν χαὶ ὅσα τῶν σ"ν- 
“ ᾿ Ἷ - ᾿ “ Α “ “ιν ϑέτων τὰ τιμιώτατα, πλεῖστον μὲν ἔχοντα τὸ ἡδύ, πολλῷ δὲ πε: 

φΦαν ὃ ἢ ρἰττόν τε χαὶ ἄφϑονον τὸ ἐχ τῶν ἀρωμάτων εὐῶδές τε χαὶ τερ- 

πνόν͵ ῥόδα τε χαὶ ἴα χαὶ εἴ τι τῶν ἀνθέων εὐωδέστατόν τε χα! 

χαριέστατον, χαὶ πρὸς τοῦτοι: ὅπα τῶν ὀὁσὉ ρραντ τῶν ἄλλως εὐώδη 

τε χαὶ Ξενίζουντα, θυμιαμάτων τξΞ συνϑέτων πολυειδὴς τὶς ἐσμός, 

χαὶ ἁπλῶς ὅ τ' περ τῶν χαλλίστων χαὶ ἜΝ εἷς τε γεῦσ'ν χα! 
ΕῚ Ἁ »» ὄσφρησιν" χαὶ μύρα δὲ τὰ ἐχ ῥόδων ταῖς χρυσαῖς ἐχείνα:ς φιἅλα!ς 

προσῖν, ἡδίστην χαὶ τερπνὴν ἄγαν τὴν ὁσμὴν ἀποπνέοντα. θα. 

τέρῳ δὲ τῶν ἈΊΞ ΩΣ ἔργον ἐπιμελὲς ἦν ἢ τῶν εἰρημένων ἀγα: 

ϑῶν πρὸς τοὺς ἐπὶ τραπέζης χαϑημένους δαψιλεστάτη δ'ανομγ, 

οἱ ὃξ ἄρα πάντες οὐχ ὁμοίως μετεῖχον τοῦ γέρως ὀχείνων τῷ" 

δωρεῶν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν χαὶ δαψιλῶς χαὶ πάντων ὁμοῦ, οἵ ὃξ τ 
, - ᾿ λαδὴὺ τῖ-: τιμῦ: ἐχείνης χαὶ τῆς ϑεία: παράπαν οὐδοτιοῦν, ὅσοι δηλαδὴ τῆς τιμῆς ἐχείνης χαὶ τῆς ὑεῖας 

4 . νὰ ᾿ 2. κω γι ᾿ - - ΄ἿΝ [»“ 
εὐφροσύνης ἀνάξιοι" τὸ δὲ χαινὸν ἐπὶ τούτοις χαὶ τῆς διχαιοῦοσ'ας 

ἐχείνης χαὶ ϑείας γάριτος ὄντως ἄξιον, οἱ μὲν ὀξεῖς τῆς βασιλιχῖ: 
. , - “ ᾿ ’ . Ὡς ΡΥ 

ἐχείνης φιλοφροσύνης χαὶ τῶν δώρων διάχονοι πάσας ὁμοῦ τᾶ; 
4» 

τραπέζας ἐξ ἴσο" διήεσαν, φιλανϑρωπότατα τοῖς ἑστιωμένοις ὁμο" 
. πᾶσι» ἀρϑόνους ἐπιπέμποντες ἄνωϑεν τὰς τιμάς" α 

τΆ 
᾿ ὁὲ τοὺς ἀτίους 

ξαυτῶν -- πῶς ἂν εἴποις: -- ἀξίως γνωρίζουσαι, χαϑάπερ ἡλίαχα' 

τινες ἀχτῖνες τοὺς ξρορωμένους χαὶ ἐνεργοὺς ὀρθαλμούς. ἐχείνοι: 

δὴ χαὶ πλουσίως ἐπέρρεον, πρόσωπά τε χαὶ χόλπους ἐχείνων πλη- 

ροῦσα! χαὶ τῆς ἀφάτου τρυφῆς χαὶ τῆς εὐωδίας ἐχείνης μεστοὺς 

ὅλους ἐμφαίνουσχι. ΟἹ τὰ σχώμματα χαὶ τὴν διχαίαν ὀργὴν τοῦ 

πατρὸς; μαχροϑύμως δηλαδὴ φέροντες ἦσαν οὔτοι χαὶ μεϑ' 0)" πανρος μ. (ρ0 μως Ί ὴ ρ τος ὴ »)το! χα! με [ 

χίας χαὶ ταπεινοφροσύνης εὐνοϊκῶς τὸν ἔλεγχον “έροντες, οἷς 18! 
ΓΝ {0 55: » π΄. “))» » « λιν ( ᾿ - “" σηνήδεσϑαί πως ᾿ Ξὐχληρίας καὶ τῶν ϑείων γερῶν ἢ ἀσώματο; 

ἐν ’ ο-ς ΑἉ ’ ’ 

ἐχείνη φύσις εδήχει, ἥτις, χατὰ τοὺς θείους φάναι χρησμούς, χᾶ: 

ρὰν ἄγει τὴν μεγίστην ἐν οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μεταμελ- 

μένῳ χαὶ πρὸς τὸ χαλὸν ἐπιστρέφοντι. Τούτοις χαὶ χάριέν τ' χᾶ' 
τ᾿ Α . “ἢ ΡΣ] “ 3 « ῶ “, 

ἰλαρὴν ἐπιβλέποντες ἐδύχουν τι χαὶ προσλαλεῖν χαὶ μυστιχῶς τοῖς 

ὡσὶν ὑποψιϑηυρίζειν, ἥδιστα τὰς ἑαυτῶν χεταλὰς ἐχείνοις -- ὦ τῇ; 

28 80 Λουχὰ τ΄, 7. --- 823. ὅποι" ϑυρίξει» 1}. 



Ἐξ: 9.} 2.5ΞΞ 

“άριτος --- ἐπιχλίνοντες" εἴχασε δ᾽ ἄν τις ἐχεῖνο τὸ μυστιχὸν μετ᾽ 
ἀνὰ ᾿ . ΞΕ ἢ » τ ὖϑι- ι μος Ὧ,Ὃ ω,ῳ) ΕΣ ἐπε ν ων εὐφοοσύνης ὑποψιθυρίζειν αὐϑις αὐτούς, ὃ χαὶ τοῖς ποιμέσιν ἐπὶ 

τῇ χοινῇ σωτηρίᾳ χαὶ δόξῃ τῶν ἀνϑδρώπων οἱ αὐτοὶ μετὰ τῇς 

αὐτῆς ἡδονῆς εὐηγγελίζοντο πρότερον, τὸ “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ 

χαὶ ἐπὶ τῆς εἰρήνη" ἐν ἀνϑρώποις εὐδοχία", ἣ χαὶ τὸ “ Εὖ δοῦλε 
4 

ἀγαϑὲ χαὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε χαταστήσω ἢ. 

Εἰ δὲ χαὶ τὸ μυστιχώτερον ἐχεῖνο χανταῦϑά τις ἂν ἐχδέξασϑα!' 

ϑέλοι, τὸ δοϑῆναι φημὶ ϑυμιάματα ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων χαὶ 

στολὴν ἑχάστῳ λευχήν, ὥστε μιχρὸν αὐτοὺς ἀναμεῖναι τοὺς ἑαυτῶν 

ἀδελφοὺς χαὶ συνδούλους, ὡς ὁ τῆς βροντῆς υἱὸς ἐχδιδάσχει διὰ 

τῶν ἀπορρήτων ἀποχαλήψεων, οὐχ ἔξω τοῦ σχοποῦ πάντῃ βαλεῖν 

ἂν οἶμαι τὸν λόγον ἐχεῖνον. “Οἵ μὲν οὖν", ὁ μέγας ἔλεγεν αὖϑις 

τῆς θεωρίας ταύτης ἐπόπτης, “ὅσῳ τῆς ἱερᾶς ἐχείνης τῶν ᾿ΑΥγ- 

γέλων αἴγλης - μετεῖχον καὶ τοῖς ἐπιρραινομένοις ἄνωϑεν μύροις 

ἐλούοντο, λαμπρότεροι τὰς ὄψεις χαὶ ἰλαροί τινες ἐφαίνοντὸ χαὶ 

ἡεοειδεῖς χἀντεῦϑεν πρὸς ἑαυτοὺς μᾶλλον εἴλχον τὰ δῶρα χαὶ ὅλῃ 

Ψυχῇ καὶ χειρὶ τοῖς χύόλποις ἐχεῖνα χαϑυπεδέχοντο᾽ παντὶ γάρ, 

φησὶν ἢ δεσποτιχὴ φωνή, τῷ ἔχοντι δοϑύήσετα! χαὶ περισσευϑή- 
»ρ »»Ὃ- σεται οἱ δὲ γογγυστιχῶς τε χαὶ σχληρῶς πρὸς τὰς πατριχὰς ἐπι- 

φῳω 
 “ 

-. τιμήσεις χαὶ τὴν παιδείαν ἐχείνην τὴν ἔνδιχον διαχείμενοι χαὶ ταῖς 
φᾷἧοΤ Ἁ 4, ’ ’ , , - .“᾿ ς ἤδη πρὸς ἄμυναν βλέποντες, χόλου τε χαὶ μήνιδος ὄντες 

μεστοί, τῆς ϑείας ἐχείνης δόξης χαὶ τῆς λαμπρότητος ἑχόντες. 

φεῦ, ἑαυτοὺς ἀπεστέρησαν' ὅϑεν χαὶ τῶν χοινῶς ἐπιπεμπομένων 

ϑείων ἐχείνων δώρων, εἴ πο. συνέβη τ' τοῖς τοιούτοις ἐπιπεσεῖν, 

οἵὸε χερσὶν ὅλαις τὰς τιμὰς ἀπωϑοῦντο χαὶ μετ᾽ ὀργῆς χατὰ τῶν 

ὑξίων ᾿Αγγέλων ἀπέρριπτον: οἱ δὲ λύπης ἐπὶ τούτοις πληρούμενοι 

χαὶ διχαίας ἀγαναχτήσεως οὐὸὲς προσέχειν ἐχείνοις ἔτ' τὸ παράπαν 
“»} 4 Δ ΠΝ) » 4 ἢ ν Α “ . ἠξίουν, οὐδὲ μεταδιδόναι τῶν ἐν γερσίν. ἀπὸ γὰρ τοῦ μὴ ἔχον- 

τος, ὁ ϑεῖος φησὶν αὖϑις γρησμός, χαὶ ὃ δοχεῖ ἔχειν ἀρϑύψσεται 

ἀπ᾿ αὐτοῦ (οὐ γὰρ ἠϑέλησεν εὐλογίαν) χαὶ μαχρυνϑήσετα! ἀπ᾽ αὐὖ- 
αι σε “« -ἷ.- ᾿ Ύ “, 4 

τοῦ. Τῶν γοῦν φωτεινῶν ᾿Αγγέλων, περ ἔφην, ἀποστρεφομένων 

2 ὑποψηϑυρίζειν Β. -- 4,8 Λουκᾶ β΄, 14. -- 6 ΜΜιατὃ. χε΄, 2]. --- 8.10 ᾿Αποχαλ. 

ς΄, 9-11. -- 18 Ματῦ. χε΄, 29. --- 29 Ματῦ. ιγ΄, 12. Μάρκου δ΄, 98. 
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αὐτούς. ἣ τἀληϑὲς εἰπεῖν μᾶλλον τὰς ὄψεις ἐχεῖνο: τὰς ἐχυτῶν 

ἐχουτὶ μύοντες, ὡς: μὴ δυνηϑῆναι διαβλέψα! πρὸς τὰς τῆς ἀληθείας 

αὐγάς, τῶν ἐναντίων εὐϑὺς ἐφαίνοντο. πάντων ἐξ ἐναυτίο) πλη,- 

ρούμενοι, σχότους φημὶ χαὶ πιχρίας χαὶ πάπης ἀηδίας τε χαὶ ὁδ- 
“«Ψ . Ύ -- “ ω Σ 

νης Ψυχῆς. Οἱ μὲν οὖν λαμπροὶ τοῦ Θεοῦ Αγγελο! τὸν οχον. 

ὡς ἔφϑην εἰπών, διερχύμενο! πᾶντα, τήν τε πληϑὺν τῶν πατέρων» 

χαὶ αὐτὰς ὃξ φημ! τὰς τραπέζας τῶν ἐν γερτὶν ἐχείνων ἀγαϑῶ"ν 
“Ρ» 9 ᾿ “ἋΣ. “« ᾿ Ύ , , . . 

πεπλήρουν" ἐγὼ ὃὲ ταῦτα βλέπων, ὦ φίλος, χαΐί τινὸς ἀρργ)τοῦ 

πληρούμενος ἡδονῖς, τὰ τε πρόσωπα χαὶ τὰς χεῖρας χαὶ αὐτοὺς 

Φ (})»: γι τοὺς χόλπους ἀπλήστως προέτεινον. εἰς μετάληψιν ἐχείνων 

τῶν ἀγαϑῶν ---τί γάρ: εἰ μή τὶς αὐτόλιϑος εἴην ἢ χαὶ πολέμιος 
- -- ἮΝ ο᾽ . Ἁ 

αὐτὸς ἑαυτῷ --, ὧν δὴ χαὶ δαψιλῶς ἄγαν χἀμοὶ παρεῖχον οἱ -ἵ- 
5,,. « ὡς 4 . . , Α . ᾿ ἘΣ λάνϑρωπο! τῶν τιλανϑρώπων γερῶν ἐχείνων διανομεῖς. "“Οϑεν μυξ 

παύσασϑα! τὴν πατέρα τῶν σχωμμάτων χαὶ τῆς παιδείας εὐχόμυ͵"» 

ὄύ πο. χατ᾽ ἐμαυτόν, ὥστε μηδὲ τοὺς ᾿Αγγέλους παύσασϑα! τῆς 

διανομῆς ὅσῳ χαὶ γὰρ ἐχείνῳ τὰ ἀγαναχτήσεως χαὶ τῇς λο!. 

δορίας ἐδύόχει προοβχίνειν, τοσούτῳ Ν᾿ ϑειζόνων χα! δαψιλεστέρων 

αετείγομεν τῶν γερῶν χα! τὸ τῶς ἐπετείνετο μᾶλλον χαὶ μι} 

πρότητυς χαὶ δότης ἀφάτου τὰ ἐχεῖ πάντα πλήρη μοι χατερὰ 
“«»" ΙῚ γ [2 ψ Υ 

Ἔπεὶ: ωηξ “ἄ'! τὺςς τραπέζης ἐξαναπτάντες χοιὴν τὴν εὐγα- 

’ ρἰπτήριον ἀπεδίδουν εὐχήν, ἅμα χαὶ τὴν τῇς δεσποίνης χαὶ Θεω- 
Π δ -Ὥν ὉΦΑ ( ; Φ . » Ἢ 

ρος, χατὰ ϑεσμοὺς δηλαδὴ θείους, ἱερουργοῦντες ἀνάμνησιν χα! 

ἱερᾶς δωρεᾶς ἐχείνης χαὶ τοῦ ἁγιασμοῦ μετέχοντες. χαὶ οἱ ϑεῖω! 

παρῖσαν αὐὔις χαὶ σεπτοὶ λειτουργοί, αὐτοῦ ποῦ παρὰ τὴν τοῦ 

ποιλένος τράπεςαν αἰδοῖ τιν! χαὶ σεβάσματ' σηυμπαρεστῶτες ἡμῖν 

ἄυα χαὶ συνευχύμενοι, τό τε σέβας ἀποδιδόντες ἀξίως τῇ τοῦ χο’- 
Α Α . Α 

νΩ φῆμ! ὄξσπότου μητρὶ χαὶ τὸ χοινων!χὴν ὁμοῦ χαὶ τιλάνϑρωπον 

χἀντεῦθεν ἐπιδειχνύμενο! χαὶ τὴν πρὸς ἀνθρώποις εἰρήνην αὐϑ'ς . ν Ψ με ν ἰ ρος ῳ ἐνδις., ς “Π “ 20)ὶ ς 

χαὶ συμφωνίαν τῇς ἀγγελιχῆς φύσεως, ἣν. ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος σα’- 

χωϑεῖς ὑπ Ὲ λόγον ἐνήργησεν. εἰρηνοποιήσας, ὅ φησιν ὁ ϑεῖος 

ἀπόστολος. τὰ ἐν οὐρανῷ χαὶ τὰ ἐπὶ γῆς χαὶ χαταλύσας τὴν ἔγ- 

ἥραν ἐν τῷ σταυρῷ χαὶ μίαν ἐχχλησίαν ἀμφότερα ἐργασάμενος" 

11 αὐτολίϑος ΒΜ. --α 80,23 Ἰζηλη5. α΄, 20. ᾿ὔφεσ, 3΄, 14-18. 



᾿ ’ ρεΝ"» . ΄“- Ύ ἐπεὶ ὃς χαὶ τούτων ἅλις ἡμῖν εἴγεν ἤδη χαὶ πρὸς τὴν ἐχεῖθεν 

ἔξοῦνν ἥμεν, ἡγεῖτο μὲν ὁ ποιμήν, εἴποντο ὃὲ ἄρα χαὶ οἱ λαμ- 

προὶ τοῦ φωτὸς Δγγελοι!, φέροντες ἐν γεροῖν ἔτ! τὰ δῶρα, κα ὰ 

δὴ χαὶ τὸ πρότερον, χαὶ τὸ τῆς χαλῆς ἐχείνης διανομῆς, ὡς ἐδό- 

χοῦν, ἐχδεγόμενο! σύνϑημχ. Τοῦ γοῦν πατρὸς ἀρξαμένου πάλ!» 

τοῖς προτέροις, ὡς οἷδας, ἐπεξιένα! χαὶ χατὰ πάντων ἀγαναχτεῖν 

χαὶ. τὴν ἀταξίαν διελέγχειν κατὰ μέσὴν τὴν τράπεζαν, ἔργο" χα' 
Ψ 5 “ “ ᾿ ν ᾿Ν ᾿ : 2 , μα. 

αὐϑις οἱ τοῦ Θεοῦ λειτουργοὶ εἴχοντο χαὶ τὴν χαλὴν ἐχείνην ὃ:α- 
Ἂ 

χονίαν ἐπλήρουν, χυχλόϑεν τοῖς ἀδελφοῖς παρισταμένοις μεδ᾽ ηο- 

νῆς ὅτ' πλείστης τὰ γέρα, χαϑὰ δὴ χαὶ τὸ πρότερον, διανέμοντετ᾽ ΙῬ “ στὴν ᾿ Υ ρ 4 ᾿ς η δ. ς ἵν ρ ζφ μ νῶν 

οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐξιόντος ἐχεῖθεν τοῦ ποιμένος οἱ τοῦ φωτὸς ᾿Αγγελο! 

τὸ παράπαν ἀπέστησαν, ἀλλὰ χαὶ συνεξήεσαν ἅμα' χαὶ στάντ' 

πρὸς τῷ συνήϑε! τόπῳ, ὥστε χαὶ τὴν ἐξ ἔϑους τοῖς ἀδελφοῖς 

εὐλογίαν χαὶ συγγνώμην διδόναι, καὶ αὐτοὶ δηπου συνέστησαν ἔγ- 

γιστα. Ἔμοὶ δ᾽ αὖϑις ὁρῶντι χαὶ ταῦτα δὴ πρὸς τοῖς εἰρημένοις 

ξραίνετο' τῶν ἐξιύντών τοῖς μὲν εὐνοϊχῶς καὶ μετ᾽ εὐλαβείας χαὶ 

ταπεινοφροσύνης τὸ γόνυ χλίνουσι χαὶ τὴν συγγνώμην αἰτουμένο!ς 

πρὸς τοῦ πατρὸς δύ τι χαὶ γάριεν οἱ ϑεῖοι προσβλέποντες “Αγ- 

γξλοι προϑύμως τε μετεδίδουν τῶν δώρων χαὶ μετά τινος ἡδίστο" 

χαὶ σεμνοῦ μειδιάματος μυστιχῶς αὖϑις ὑπεψιϑύριζον, ἐμβάλλοντες 

ἅμα χαὶ ταῖς χερσὶν ἐχείνων χρυσίον τι ϑαυμαστόν, πολλῷ τοῦ 

συνήϑους τούτο) χαινότερον, ὃ δὴ χαὶ τῶν ἑαυτῶν οἱ διδόντες 

ἐχφέρεν χόλπων ἐφαίνοντο τοῖς γε μὴν ἀχαρίστοις χαὶ 7077"- 
ἂν 

ταῖς χαὶ χατὰ τοῦ πατρὸς φερομένοις. χαντεῦϑεν μετ᾽ ὀδύνης χα' [8 

[4 , -Ο ὦ » “ δϑων , ο, “Ὁ5} 

ὑποχρίσεως δῆθεν τὸ γόν") χλίνουσιν, οὐδὲ προσέχειν ὅλως ἠξίουν, 

ἄλλ᾽ ἀπέστρεφον ἐχείνων χαὶ χεῖρας χαὶ πρόσωπα, χαντεῦϑεν 
3 

ἐχεῖνοι χενοὶὺ πάντων χαϑάπαξ ἀπήεσαν. Τούτων οὕτω ἡ, φησί, 

“ἡξνομένων, ἐπεὶ χαὶ οἱ μοναχοὶ σὺν τῷ προεστῶτ' πάντες πρὸς 

τοὺς ἑαυτῶν οἰχίσχου"ς ἀπήεσαν ἕχαστος, χαὶ οἱ μεγάλοι τοῦ θαύ- 

μᾶτος αὐτουργοὶ ἐξ ὀφθαλμῶν μο") γεγόνασιν “Αγγελοι", Τοιαῦτα 

ὰ τῆς ϑαυμαστῆς ϑεωρίας ἐχείνης᾽ τοιούτοις δὲ χαὶ τὸν 

μέγαν Ἢ χάρις ἐδεξιοῦτο χαὶ οὔτω χεχαϑαρμένην ἔσχε τὴν Ψυχὴν 
,, Ἁ ὩΣ δος ὍΣ Α ἈΝ . ὼ ἋΣ ΡΡΕΕ Η δ’, -ὠ“ Ἄς : - ΝΙΝ . δνς 

χαὶ τοὺ: ὁοϑαλμούς, ὡς μηδὲν ἐχεῖνον ἔτι τῷ δεσλῷ τῆς σαρχὸς 

[0 

12 



[νὰ 

συνόντα τῆς ἀγγελικῆς χαϑυστερεῖν ὁμιλίας χαὶ χαϑαρότητος" χα' 

χαινὸν οὐδὲν ᾿Αγγέλοις οὕτω συνεῖναι καὶ ὁμιλεῖν τὸν τῇς μεγάλης 
. , Α 7) « »“Ψ Π Ἁ « 4 μ 

ἐχείνης χα! πρώτης τοῦ Θεοῦ ϑεωρίας σὺν τοῖς ᾿Αγγέλοις χο!- 

νωνὸν χρηματίζοντα, χαδὰ δὴ καὶ φϑάσας ὁ λόγος ἐδήλωσε. ἰΧ- 
α΄ 

ταπλαγεὶς ὃξ χαὶ ὁ φίλος μαϑητὴς τοῖς παρὰ δόξαν ἀχουσϑεῖσ' δι 

τούτοις (οὔπω γὰρ ἀχριβϑῶς Ὑδει τὸν μέγαν), ἐντεῦϑεν ὅλος ἐχείνῳ 

προστίϑεται χαὶ δεσμοῖς ἀρρήχτοις συνδεῖται φιλίας χαὶ οἰκειώσεως, 
“ λ Ὁ, , ᾿ σῶν ΒῈ “, Ε ᾿ δυο μὲ μα δ 2, " 

μᾶλλον δέ, οἴλος τὸ πρότερον ὦν, χαὶ υἱὸς ἐξ ἐχείνου χαὶ μα- 
᾿ ’ φι 1 , ’ ἂ«Ψ , 9.9 Ὁ ᾿ " ητὴς γίνεται ὃς δὴ χαὶ μέχρι τῆς πρὸς Κύριον ἐχδημίας χαὶ 

10 ἀναλύσεως ἐχείνῳ συνών, χαὶ ταῖς σωματιχαῖς ἐξυπηρετησάμενος 

τὴν χάλλιστα χαὶ μετὰ τοῦ προϑύμου παντὸς χαὶ μηδὲ τῶν 

ὁ» μηδὲν χαϑ᾽ ὅσον οἷόν τε παραλιπὼν ἀνεξέταστον, τὰ πλείω 
Α τῶν εἰρημένων ἡμῖν φιλαλήϑως παρέϑετο, χαϑὰ δὴ χαὶ φϑάσαυ- 

, --- 

πάντως ἐπιτεμεῖν) χαὶ τοῦ μὲν ϑείο) Σάβα δίχην φωστῆρος ταῖς 

ἡψηλοτάταις τῶν ἀρετῶν ἐξαστράπτοντος, εἰ χαὶ τὰ πλείω τοὺς 

πλείους ἣ χαὶ πάντας σχεδὸν διελάνϑανεν (οὐδὲ γὰρ οὐδενὶ τῶν 

πάντων, οἶμαι, τὰ τοιαῦτα συσχιάζειν ὁλοσχερῶς). ὡς τῷ μεγάλῳ 

Ὧ0 τούτῳ δι᾿ ἄχραν ταπεινοφροσύνην χατώρϑωτο, τῆς ὃὲ λαύρας ἐχε’- 

νὴς ὑπ᾽ αὐτοῦ στηριζομένης τε χαὶ χειραγωγουμένης καλῶς πρὸς 

τὰ χρείττονα (χαὶ γὰρ τοῖς πᾶσιν ὁδηγὸς ἄριστος ἣν καὶ σιωπῶν 

χαὶ οϑεγγόμενος, ἄρχουσί τε καὶ ἀρχομένοις, σοφοῖς τε χαὶ ἰδιώ- 

ταῖς, ἀσϑενέσ! χαὶ ὑγιέσιν, ἣν ἂν εἴποις ὑγείαν τε χαὶ νόσον. 

νέοις χαὶ γεγηραχόσι τοῖς τῆς ἀχριβείας ἅμα καὶ τῆς ἀπλότητοτ᾽ ι΄, ὧτ 

ὅϑεν ἄρα χαὶ τῷ ϑείῳ ὄρει παντὶ διὰ ϑαύματος ὅτι πλείστου τὰ 

χατ᾽ αὐτὸν ἤγετο χαὶ διδάσχαλος πᾶσι σχεδὸν ἦν ὁρώμενός τε 

χαὶ ἀχουόμενος), βάσχανον ὀφθαλμὸν ὁ χοινὸς ἄνωϑεν τῶν ἀγα- 

ϑῶν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων βάσχανος χαὶ φϑορεὺς ἡμῖν ἐπι- 

80 βάλλει, τὸν φωστῆρα τοῦτον χαὶ ὁδηγὸν οἷονεί τινα λίϑον ἐχλεχτὸν 

ἔντιμον τῶν ϑεμελίων ἐξελὼν τῆς πνευματιχῇς Ἱερουσαλὴμ ἐχε’- 

νης, τοῦ ἱεροῦ φημ Αϑω: ὅϑεν ἄρα χαὶ τὰ τοῦ σεισμοῦ χαὶ 

80,351 λίδον ἐκλεκτὴν ἐνιμον χὲ] Ἢ σαΐου χη. 10. 
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τῆς ϑραύσεως ἐχείνης ἀρξάμενα οὔπω χαὶ νῦν εἰσέτι λήγει, ἀλλὰ 

χαὶ προχόπτει μᾶλλον ἐπὶ τὸ χεῖρον, βαρβαριχαῖς ὁρμαῖς αὐξανό- 

μενα. Τῆς γὰρ χοσμιχῆς ἐχείνης ἀταξίας, φεῦ, χαὶ σ)γχύσεως 

χάχιστα προχοπτούσης, χαὶ πάσης τῆς Ῥωμαϊχῆς ἀργῆς χρήμασ' 
κ»“Ὕ 

τε χαὶ σώμασιν, να μὴ καὶ ψυχαῖς αὐταῖς εἴπω, φϑειρομένης 

ὁμοῦ χαὶ εἰς τὸ μηδὲν ἤδη “ωρούσης, διὰ τὴν χαϑ᾽ ὑπερβολὴν ' πῶ ὦ  ΟΡρΘΟσΥ Ὁ; ἐν ἀπ ρόν 
πλημμυρήσασαν τοῦ γένους ἡμῶν ἁμαρτίαν, βουλὴν οἱ τοῦ ϑείου 

ὅρους σὺν τῷ χοινῷ δηλαδὴ βουλεύονται προεστῶτι, συνετὴν ὁμοῦ 

χαὶ γενναίαν χαὶ τῷ τῆς ἀρετῆς αὐτῶν ἀξιώματι μάλα πρὸς τρό- 

πο" τοὺς γὰρ προὔχοντας ἀρετῇ τε χαὶ ἀξιώματι τῶν ἱερῶν ἐχ- 

λεξάμενοι φροντιστηρίων ἐχείνων, χαὶ μάλιστα τοὺς τῆς μεγάλης 

λαύρας ᾿Αϑανασίου φημὶ τοῦ πάνυ. ἅτε δὴ χαὶ πολλῷ τινι τῷ 
Π 

Ἁ ΄«Ψ -ο κᾳ. 

μέσῳ χαὶ λόγῳ καὶ ἀρετῇ χαὶ φιλανθρωπία χαὶ τῷ διὰ πάντων 
ὲ 

δοχίμῳ τῶν ἄλλων ὑπερχειμένης, σὺν τῷ χοινῷ χαϑηγεμόνι τοῦ 

ὅρους ἐχπέμπουσιν εἰς πρεσβείαν τοῖς βασιλεῦσιν, εἰρήνην τὴν 

χαλλίστην ἀξιοῦντες τῆς χάχιστ᾽ ἀπολουμένης στάσεως ἀνϑελέσϑαι 

χαὶ τὰ χατ᾽ ἀλλήλων ξίφη χαταϑεμένους τοῦ μὲν συγγενοῦς αἵμα- 

τος χαὶ τῆς χοινῆῇῆς τοῦ τένους ἀπωλείας λαβεῖν οἴχτον, χατὰ 

ὃξ τῶν χοινῶν ἐχϑρῶν χοινῇ πάντας αὐτὰ τε καὶ τὸν ϑυμὸν παρα- 
Δλ » [τὶ Ἁ ’ “ 9 Ἁ Ἁ με ΄- 9 Α ὕξαι" οὕτω γὰρ τό τε ϑεῖον ἐνεργὸν χαὶ τὰς ἑαυτῶν εὐχὰς συν- 

᾿ “᾿ 5. Ν᾽ ζ 2 Α ’ -“᾿ 3 ’ δ - 
εὐγοὺς ἔχειν: εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλὰ πάντως πᾶν τοὐναντίον. Οὕτω τῶν 

πατέρων χαλῶς χαὶ χαιρίως βουλευομένων, ἐν τοῖς πρώτοις τῶν 

πρέσβεων χαὶ ὁ μέγας ἐχειροτονεῖτο δηλαδὴ Σάβας, χαὶ πολὺς ἣν ΠΝ μ μεγᾶς χ ροτ ς' ἫΝ Ι “ἄρας, ΠΗ͂ 

ὃ περὶ αὐτοῦ λόγος, τοῦ τε χοινοῦ προεστῶτος χαὶ πάντων ὁμοῦ 

τὰ ἴσα ψηφιζομένων: τῷ δὲ χαινή τις ὄχλησις ἐδόχει ταῦτα χαὶ 

ἀπχολία, πάλαι τῶν τοιούτων ἀφεμένῳ χαϑάπαξ χαὶ Θεῷ μόνῳ 
» “ μι , , 2 ΝΡ “« ’ χαὶ ταῖς ἐχείνου ϑεωρίαις ἀνενδότως σχολάζοντι. ἄλλως τε χα' τ' 

ἤ πὸ ζω . « φρὰς δ “ἊΝ ’ τῶν μελλόντων ἐναργῶς ἐχεῖνος ἤδη προβλέπων οὐδὲ προσέχειν 
-ἰΚΙ “«ἁ ΒΥ Ἢ ὌΝ: δ αὶ “« [7 “μ»} ᾿ φ'ι . , "Σ λ τὸν νοῦν τοῖς ὑπὲρ τούτων ἀξιοῦσιν ὅλως ἠξίου" ὃϑεν χαὶ πολ- 

λάχις τοῦ προεστῶτος τῆς λαύρας χαὶ τῶν ἀδελφῶν εἰς ταὐτὸ 
Ἁ Α δὰ 4 « 4» ’ - 

συνεληλυϑότων, χαὶ πολλὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἀξιούντων, ἄχαμπτος 

7.) τὸ παράπαν. Ἐπεὶ ὃ᾽ ὁ τῆς πρεσβθείας ἔξαργος. ὃ προρρηῦϑείς ͵ ρ . ς πρέσρβρειας ἐταρχος. ρορρηνε ---.ἕ 

20 χε νη Β. 
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φημ! χοινὴς τοῦ ὅρους προστάτης, τῆς περὶ τὸν ϑεῖον ΣΑ3.ν 
,. σποηὸῆς οὐχ ἠφίει, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ἅψασθαί ποτε διατεινόμενος τῆς 

προχειμένης πρεσβείας, οὐδὲ τὸ πρυμνήσιον λῦσαι δυστγχν οὔτως 

ἐχ πρώτης, ὅ φῶσι, τῆς ἀφετηρίας (τούτῳ γὰρ ἄντιχρυς ὃ ἱερὸς 
« ’ - ΦῚ 

ἐχεῖνος πρεσβύτης τὴν στέρησιν ᾧετο χαλῶς τοῦ ϑαυμαστοῦ Σαβὰ 
ν ᾿ ’ ἊΨ 4. μὴ Νι » Ἁ ἜΑΣΙ χαὶ τὸ μὴ συνέμπορον ἔχειν αὐτὸν δηλαδὴ χαὶ τὴν σὺν αὐτῷ 

γάρ), πείϑουσι, μᾶλλον δὲ βιάζονται χαὶ ἄχοντα συνελϑόντες 

αὐϑις ἅμα τὸν μέγαν ἔχει γὰρ φασί τι χαὶ βίας τὸ φίλτρον. Ὃ 

ὁὲ πείϑετα! μὲν χαὶ συντίϑεται βιασϑείς. ὅπερ εἶπον, τῇ κοινὴ 

τῶν πατέρων Ψήφω. προλέγει ὃὲ μάλα προφητιχῶς χαὶ πεπαῦ- 

ρησιασμένως εἰς ἀχοὰς πάντων τὸ μέλλον, “᾿Εγὼ μὲν", εἰπών, 

“ὦ σεβάσμιο! χαὶ ““ἴλοι πατέρες, ἄπειμι, χατὰ τὰ χεχελευσμένα, ἐπε! 

ταῦϑ᾽ οὕτως ὑμῖν ἔδοξε χαὶ μεταϑέσϑαι τὴν γνώμην οὐχ ἔνι" ἐχεῖνο 

ὃξ βούλομα! πάντας ὑμᾶς εἰδέναι. ὡς ἀπελευσόμεϑα μὲν ἐχεῖσε 
“« ἰεὶ ’ 9 μ 

χαὶ πολλὰ περὶ τῆς σπουδαζομένης χουινῇῆς ὠφελείας χαὶ εἰρήνης 

ἐροῦμεν, ἀνύσομεν δ᾽ οὐδὲν οὐδοτιοῦν τὸ παράπαν’ ἐροῦσι γὰρ χαὶ 

ἡμῖν ἄντιχρη)ς᾽ Ἴστε τὸ πάλα! ῥηϑὲν ὑπὸ τινων πρὸς τὸν μέγαν 

Ἱεῤεμίαν. μὴ προφητεύσῃης, φησίν, ἐπὶ τῷ ὀνόματ' Κυρίου" εἰ ὃὲ 

"ἡ γε, ἀποϑανῇ. ἐπεὶ χαὶ αὐτοὶ προφανῶς ἔβυσαν τὰ ὦτα, χατὰ 

τὸ γεγραμμένον, τοῦ μὴ ἀχοῦσαι λόγον Κυρίου" ἐγὼ δ᾽ αὐτὸς 

ἄπειμι τὴν πρὸς ϑάλατταν μᾶλλον χαὶ πάντως ἀποθανοῦμα', 

ἐπειδὴ ταῦτα δοχεῖ χαὶ χεχράτηχεν ἢ περὶ ἡμῶν, ὡς ὁρῶ, Φῆ- 
49 ω ρος. Οἱ μὲν οὖν πατέρες ἐθαύμαζον ἀχούοντες ταῦτα χαὶ δια- ᾿] 

ποροῦντες ἔσαν ἐπὶ τοῖς λαληϑεῖσιν᾽ ἢ δέ γε περὶ τὸ πρᾶγυλ 

σπουδὴ. χαὶ μάλισϑ᾽ ὅτι πείσαντες δὴ τὸν μέγαν εἴγον. λύειν μ᾿ υ ν “΄κ- νξ! ως ἢ μ γ Ἂ ὁ 2 "2Ξ: 

᾿3 “.ἧὡο; 9 ᾿ 4 ᾿ , 9 ς5.. -«- 
αὐϑις ἐδόχει τὴν ἀπορίαν ἐχείνοις, οὐ χατὰ πρόγνωσιν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς 

οὕτως εἰρῆσθαι ταὐτὶ νομίσασ! τῷ δικαίῳ. Ὅτ' ὃξ τοῦ μέλλοντος 
ι 

Ἦν 

ἀψευδὴς ἣν προφητεία τὰ τότε ῥηϑέντα χαὶ οὐδέτερον ἐχείνων 

διέπεσε τὸ παράπαν. τὸ τέλος ἐναργῶς ἔδειξε τῶν πραγμάτων" 

οὔτε γὰρ πρεσβεύσαντες ἤνυσαν τι χαὶ ὁπωσοῦν τῶν σπουδαζομέ: 

νων, χαὶ ὁ ταῦτα ὃξ προειπὼν μετ᾽ ἐνιαυτὸν ξἔβθδομον οἶμα! πο" Ἢ : ϊ Ξ πρόειῖτ μετ ε ἷ ΞβΉ0. μα! τ 

τὴν ποϑουμένην εἰρήνην ἰδὼν τῆς τε βασιλείας καὶ τῆς ἱερᾶς ἐκ- 
18 “Ἱερεμίου τα΄, 2]. - 29 τὸ παρέπαν δϑιέπεσε Μ. --- 81 ἔβδομον-εΞ 1849. 1349. 



Ν 4 χλησίας χαὶ τὰς φιλτάτας χαταλλαγάς, ὑπὲρ ὧν χαὶ πολλάχις υὔῦ- 

ξατο χαὶ τοῖς φίλοις ἐν μυστηρίῳ προεῖπεν αὖϑις, αὐτόϑ: μεταλ- 

λάττει μαχαρίως τὸν βίον: ἀλλὰ μήπω τοῦτο τέως. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν 

ἀχολουϑίαν αὖϑις ἱτέον τοῦ λόγου. 

θῶ. Τρίτη μὲν ἦν ἐπὶ εἰχάδ! τῷ Δύστρῳ (ἕχτος ἦν οὗτος 

μὴν, ἀφ᾽ οὐ τὰ τῆς χοσμιχῆς φημ! στάσεως ἤρξατο χαὶ τῆς [ά- 

λης), οἱ δ᾽ ἱεροὶ πατέρες οὗτοι χαὶ πρέσβεις, τὸν μέγαν ἔχοντες 

δηλαδὴ με ἑαυτῶν Σάβαν, λύσαντες ἐκ τοῦ τῆς χαϑ᾿ ἡμᾶς Με- 

γίστης Λαύρας ἐπινείου, τὴν ἐς Βυζάντιον μετὰ ϑαυμαστῆς τινος 

τῆς πομπῆς χαὶ τῶν εὐγῶν ἀποπλέοντες ἧσαν. ᾿Αλλὰ τὰ μὲν τοῦ 

πλοῦ τε χαὶ τῆς ϑχλάττης χαλῶς αὐτοῖς εἶχε, τῶν πνευμάτων 

ἐφεπομένων χαὶ μετὰ θαυμαστῆς τινος τῆς γαλήνης ὥσπερ δορυ- 

φορούντων, τάχιστά τε ὁμοῦ χαὶ ἥδιστα τούτους παραπεμπόντων." 

τὸ γὰρ Αἰγαῖον ἅμα ταῖς μεταξὺ παραλλάξαντες νήσοις, ᾿Ελλη- 

σπουτόν τε χαὶ τὴν ὑπερχειμένην ἀναπλεύσαντες ὀξύτατα Προ- 

ποντίδα, τριταῖοι χαταίρουσιν εἰς τοὺς τῆς Κωνσταντίνο") λιμένας. 

Οὐχ ἔμελλον ὃὲ ἄρα τῶν εὐγῶν χαὶ τῶν ἐλπίδων ἐπιτεύξεσθα!' 

διὰ πάντων οὐ γὰρ πάντα, φησί, Θεὸς πᾶσι δέδωχε- μᾶλλον δὲ 

τοῦτο μὲν οὐχ ἂν ἔγωγε φαίην, ἀλλ᾽ ὅτι τὰ μὲν οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν, 

ἐχείνου πάντα χαλῶς χαὶ χατὰ φύσιν ἑαυτοῦ δεδωχότος" βούλετα! 

γὰρ ἀναμφιβόλως, δημιουργός τε καὶ παντοδύναμος ὦν, χαλινοῖς 

τίσ! προνοίας ἀρρήχτοις τὰ χτίσματα πρός γε τὸ ἀπαϑὲς χαὶ ἀδιά- 

λυτὸν συνέχειν χαϑάπαξ, ἐπεὶ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν αὐτοὶ πρὸς τὸ συμφέρον 

ἑαυτῶν οὐχ ἠβουλήϑημεν ἐπιδοῦναι, φαύλῃ προαιρέσει τὰ βλαβερὰ 

προχρίναντες τῶν χαλλίστων, χαὶ χάλλιστα τῇ δοθείσῃ τιμῇ χρη- 

σάμενοι τοῦ αὐτεξουσίου χαὶ τῶν ἐκ Θεοῦ πάντων ἀτυχεῖς χατέ- 

στημὲν δήπου, χαὶ μάλα εἰχότως καὶ χαταλλήλως τοῖς ἐχεῖϑεν 

χρησμοῖς" “τῷ γὰρ ἔχοντι παντί", φησί͵ “ δοϑήσεται χαὶ περισσεῦ"- 
»" 
᾿ 
ν ϑήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος χαὶ ὃ δοχεῖ ἔχειν ἀρϑήσετα! 

ἀπ᾽ αὐτοῦ". ᾿Εντεῦϑεν τοῖς πατράσιν (ἔδε! γὰρ τὰ τῆς προρρήσεως 

ἡ διαμαρτεῖν τῷ μεγάλῳ) τὰ τῆς πρεσβείας ἦν ἄπραχτα τὸ 

παράπαν" εἰς οὐρανὸν γὰρ ἀτεχνῶς ἐδόχουν τοξεύειν, ἣ τὸ ἐξ 

ὅ δίσιρω Β. -- 28 Ματὃ. κε΄, 29. -- 82 ΟὐΥριι8 ρᾶγοθηι. 1, σ. 27, 114. 
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ἄμμου πλέχειν σχοινίον, τούτοις ἐπιχειροῦντες. ᾿Αλλὰ τὰ μὲν ὑτ' 

αὐτῶν τὸ τηνικαῦτα πραχϑέντα καὶ λαληϑέντα χαὶ τὰ τῆς μεγάλης 

ὑποϑέσεως ταύτης, μᾶλλον δὲ τῇς χοσμιχῇῆς εἰπεῖν ἀταξίας χαὶ τῆ; 

φϑορᾶς, ὅπως ἔσχε, λέγειν ἑτέροις παραχωρήσω, πραγματείας ἐτέ- 

ρᾶᾳς ὄντα χαὶ πολλῷ μαχροτέρας ἣ χατὰ τὴν παροῦσαν ὁρμὴν τοῦ 

λόγου" ἐροῦσί γε μὴν οὐχ ὀλίγοι πάντως, οἷς ἔργον ἐξετάὔειν τε 

χαὶ συγγράφεσϑαι τὰ τοιαῦτα, εἰ χαὶ τὸ τῆς ἀχριβείας μὴ δια- 

μαρτεῖν ἐπὶ πᾶσιν ὡς ἀληϑῶς ἔργον’ ἐχεῖνο δ᾽ ἐπὶ τοῦ παρόντος 

ὡς ἀναγχαῖον εἰπὼν αὐτὸς τέως ἐπὶ τὸν μέγαν αὖϑις τρέψω τὸν 

λόγον. Ἐπεὶ γὰρ τοὺς ὑπὲρ τῆς χοινῆῇῆς ὁμονοίας καὶ τῇς εἰρήνης 

λόγους χαὶ τὴν πρεσβείαν ἀποδοχιμασϑέντα χαϑάπαξ οἱ τοῦ ὅρους 

εἴὸον πατέρες, οὐχ ἔστησαν μέχρι τούτου, ἀλλὰ χαὶ γράμμασ'ν 

αὖϑις ἐν ἐπιτόμῳ τοὺς ὑπὲρ τούτων αὑτῶν ἐγχαράξαντες λόγους. 

ἐν οἷς χαὶ τὴν ἐσύστερον ἀποχατάστασιν χαὶ τὴν νῦν ὁρωμένη» 

τῆς βασιλείας ὀμοφροσύνην διορατιχῷ τῆς Ψυχῆς ὄμματι μετὰ πολ- 

λῆς τῆς ἀχριβείας χατὰ μέρος προεῖπον, ἐγχειρίζουσι χαὶ ταῦτα 

τῇ βασιλίδι" τῆς δὲ τῇ συγχλήτῳ χοινωσαμένης, ὡς ἔϑος, ἔπε' 

χαὶ ταῦτα λῆρος ἐἔδόχει χαὶ πλάνη σαφὴς τῶν ϑεοφορουμένων 

ἐχείνων, οὗ μὲν χαὶ τὸν χονιορτὸν ἐχτινάξαντες τῶν ποδῶν χαὶ τὴν 

οἰκείαν εἰρήνην ἐπαναχάμψασαν πρὸς αὐτούς, κατὰ τὴν δεσποτιχῆν 

ἐντολήν τε χαὶ πρόρρησιν, αὖϑις λαβόντες χαϑ᾽ ἑαυτούς, ὥσπερ 

δὴ χαὶ τὸ πρότερον ἧσαν τὸ χοινὸν τῆς οἰχουμένης ναυάγιον χα' 

τὴν πανολεϑρίαν μετὰ πολλῶν ἀποδυρόμενοι τῶν δαχρύων᾽ ὁ ὃς 

ϑαυμάσιος Σάβας, πρὸς ἑαυτὸν ἐπιστραφεὶς χαὶ τοὺς φίλους χαὶ 

τῆς ἑαυτοῦ προρρήσεως ἀναμνήσας ἠρέμα, τὰ τοῦ μεγάλου Παῦ- 
λ Ἂ ᾿ 3. ἊΝ “΄ 9 , - τ “ὦ “«Ἃ ἢ ἊΝ -" ᾿ Ἄ 

οὐ χα' αὐτὸς ἄντιχρυς ἐπὶ ταῖς αὐταῖς μᾶλλον δὲ χαὶ χείροσιν 

ὥῶ2 ἀποτυχίαις πρὸς αὐτοὺς διεξήει. Εἶτ᾽ ἐρεξῆς προσετίϑει χαὶ ταῦτα. 
ΕῚ ἐξ ’ “᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς" λέγων. “ὦ φίλοι πατέρες, τοῦ σχοποῦ «χαὶ τῆς 

χαλῆῇς προϑυμίας μηδαμῶς τὸ παράπαν ἐνδῶμεν’ τοῦτο γὰρ εἶνα! 

πρὸς τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας. Ἰδού", φησί, “τῶν ἀγώνων ὁ 
μέγιστος οὗτος" ἀγωνίζεται γὰρ χατὰ τῆς εἰρήνης ἢ στάσις, χατὰ 

τῆς ἀρετῆς ἢ χαχία, χατὰ τῆς ἐντολῆς ἢ παράβασις αὖϑις χα! 

4 ἑτέροις Μ, ἄλλοις Β. --- 20,21 Ματϑ. (ι΄, 18. 



ἐπ 5.90... 

πρὸς Χριστὸν ἄντιχρυς ῶ- Ια] 0) ἔα ῷ 
“Ὁ .-᾿ 

ΩΣ ψὶ Ἂς δ: εὶ .Ὃ »ὕὕ» »»; [ὩΣ :- ἕν" «"“ἰπ 
2 
ως 

Ω «-: Ὄ εὶ ἕω Φ2 ώ Ω) «Ὁ εϑ 

χαϑάπερ ὁρῶμεν, ἐπειδὴ χαὶ σχότος ὧν φῶς ὑποχρίνεται, χατὰ 
-“ὦἢ 
! 
ν τὸν μέγαν χαὶ αὖϑις εἰπεῖν Παῦλον. ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς, ὅπερ εἶπον -- 

οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν---, γενώμεϑα τῆς χρείττονος 

μοίρας χαὶ ἐπεὶ τὸν ὑπὲρ ὁμονοίας χοινωφελῇ καὶ σωτήριον ἐφαύ- 

λισαν οὗτοι λόγον, μηδ’ οὕτως ἡμῖν τῆς πρὸς αὐτοὺς ἀγάπης χαὶ 
΄κῳ Ὶ ΄" [7 . ᾿ 4." [2 ᾿ -- 3 -ὠ 

τῆς χατὰ δύναμιν συμμαχίας ἀμελητέον, ἀλλ᾽ ἐν ἡσυχίᾳ ταῖς εὐχαῖς 

χαὶ τοῖ: δάχρυσιν ὑπὲρ τούτων αὖϑις αὐτῶν χαὶ τῆς χοινῆς ὠφε- 

λείας χρηστέον. Πρὸς μὲν τοὺς ἀνθρώπους τὴν εὔχαιρον ἑλώμεϑα 

σιωπὴν ἤδη, ἐπειδὴ χαιρὸς λόγου χαὶ χαιρὸς σιωπῆς, ὥσπερ ἄρα 

χαὶ παντὸς ἄλλου πράγματος, χατὰ τὸν σοφὸν Σολομῶντα τῷ δὲ 

τῆς δίχης ἐφόρῳ δεσπότῃ μηδέποτε παυσώμεϑα τοῖς ἀλαλήτοις 

ἐντυγχάνοντες στεναγμοῖς τῆς χαρδίας, ἐπεὶ καὶ σιωπώντων οἷὸς" 

ἀχούειν. μηδὲ χοπιάσωμεν, προφητιχῶς εἰπεῖν, αὐτῷ χαταχολου- 
- κ ! , -« , " 

οῦντες, ἕως οὐ εὕρομεν τόπον τῷ Κυρίῳ, τὸ χαϑαρόν φημι χαὶ 
9 , - 4...) “ κα , 5 »" ᾿. « 3 ἀστασίαστον τῆς εἰρήνης, ᾧ δηλονότι Θεὸς ἐνοιχεῖ, ἢ ὄντως εἰ- 

΄ἷ- ρήνη",. Ταῦτα πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ χατ᾽ ἰδίαν ὁ μέγας εἰπὼν Σάβας, 

χαὶ πρὸς τὰς χοινωφελεῖς εὐχὰς χαὶ τοὺς πνευματιχοὺς ἀγῶνας 

ὥσπερ πτερώσας, ὑπόδειγμα δίδωσιν ἑαυτὸν ὃ σοφὸς χάν τοῖς ἔρ- 

γοις" οἰχίσχω γάρ τινι περιγράψας τὸ σῶμα τῇ συνήϑει γρώμενος 

Υν ἀγωγῇ χαὶ φιλοσοφίᾳ, τοῦ μὲν σώματος ὀλίγα τινὰ χαὶ ὅσον 

ἡ λυϑῆναι τὸν τῆς φύσεως δεσμὸν χαϑάπαξ φροντίζων, πρὸς αὐτὸς 

ἑαυτὸν ὃξ χαὶ τὸν Θεὸν διὰ παντὸς βλέπων χαὶ ταῖς ἐχεῖϑεν ἐλλάμ.- 

Ψψεσιν ἀνεπιστρόφως σχολάζων, στεναγμοῖς τε χαὶ δαχρύων πηγαῖς 

ἀχενώτοις νῦν μὲν τὴν ὥσπερ ἐν νυχτομαχίᾳ ζάλην χαὶ τὸν χατ᾽ 

ἀλλήλων ὄλεϑρον χαὶ τὴν μανίαν ὀδυρόμενος τῶν ἀνθρώπων καὶ 

ὅπως ὑπὸ τῶν παϑῶν ἢ ταλαίπωρος ἐχουσίως παρατραπεῖσα φ"- 

σις τῆς μὲν οἰχείας εὐγενείας ἐξέστη, ᾿᾿παρασυνεβλήϑη ὃὲ τοῖς 

κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις", χατὰ τὴν προφητείαν, μᾶλλον δὲ χαὶ χτή- 

νους χαὶ ϑηρίου παντὸς ἀτοπωτέρα χατέστη, μηδὲ ἑαυτῆς γοῦν 

118 Κορινϑ. 2, ιχ΄, 14, -- 4 Κκορινῇ. 2, 8΄, 11. - ΙΙ ᾽Εχχλ. γι 1, 1. - 

14 Ἵερεα. ιζ΄, 16 «οὐχ ἐχοπίασα χαταχολουδῶν ὀπίσω σου». --- 16 αλῳμ. ρλα΄, ὃ 
"" "4 μ ᾿ τῶ μ Ὶ «ξως οὉ εὔρῳω τόπον τῷ χυρίῳ», -α 98 οἰχηας Β. --- 29 ΨᾺαλμ. μη΄, 21. 

10 

ιῷ ψψι 

0 



ὧι 

ιῷ ῷι 

κι αν -θ , “- “Ὰ ᾿ , . Ύ 4Ψ “ὦ 9 

αὐτῖς τειδομένη, νῦν δὲ τὸν φιλάνϑρωπον εἰς οἶχτον αὐτῆς ἐπ!- 
’ ΄΄:ς [εἰ “χὰ “ -΄φεν αι “9 , 

χαλούμενος δεσπότην, Οϑεν οὐδὲ τῆς σπουδῆς καὶ τῆς ἐνστάσεως 

ταύτης τὸ παράπαν ἀπέστη, πρὶν ἣ τὰ τῆς εἰρήνης εὐαγγέλ!τα χαὶ 

τῆς βασιλιχῆς συμφωνίας δι᾿ ἀποχαλύψεως ἐχεῖθεν δεδέχϑα!" ὃ δὴ 

χαὶ τοῖς φίλοις συνασχηταῖς, οὐ τοῖς ἐγγύς φημ! μόνον. ἀλλὰ χαὶ 

τοῖς μαχράν, ἐν μυστηρίῳ προεῖπεν, ἐνιαυτὸν ὁλόχληρον, οἶμα!. 

χαὶ πρὸς τὴν ἀποχατάστασιν τῆς προγνώσεως ταύτης προλαβούσης. 

608. ᾿Ενιαυτοὺς μὲν οὔν ὅλους ἕξ ἐν τῇ φιλησύχῳ ταύτῃ μο- 

νώσε: χαὶ ἀγωγῇ διατετριτφώς, ἐν ἀδιαλείπτῳ δὲ πένϑει, χαϑα- 
“ 9 Ύ μι , ’ » 

περ ἔφην, ὁ μέγας ἀπρόιτος ἣν ἐχείνου τοῦ δωματίου χαϑάπαξ' 
᾿ Ἁ “- ’ 9 ᾿ ’ 

ὡμίλει γ- μὴν τῶν προσιόντων ἐνίοις, τά τε τῶν πρὸς σωτηρίαν 
ρ , ( , ᾿ δος νυ ΠΕΣ ε , τ ν μ᾿: ὅσοι . ΩΣ 

ὑποτιγέμενος θαυμασίως χαὶ πρὸς τὰς ὑπὲρ τῆς χοινῇῆς εἰρήνης 

εὐχὰς πάστη, σπουδῇ παροτρύνων τοὺς πάντας: μάλιστα δὲ τοῖς 

πειρασμοῖς περιπεπτωχόσι ποιχίλοις χαὶ δυσχεροῦς χαὶ ἀνωμᾶλο" 
“«ἄ δὰ ’ Ύ Ἁ -« “« , -« 4 , 

πειραϑεῖσι ᾿ τύγης. οἷα τὰ τοῦ χαιροῦ χαὶ τῇς ἐμφυλίο) μά- 

χης ἐχείνης, λιαὴν ἀναψύξεως ἦν εὐχαῖς τε χαὶ λόγοις" ὅϑεν χαὶ 

πολὺς ἣν ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος ἀνὰ πᾶσαν τὴν πόλιν, εἰ χαὶ τὰ 
αῳ ΄«ψ Υ̓͂ “«“ ᾿ - 4 ( , 

τῆς χοινῆς ἐχείνης στάσεως χαὶ τῆς χατ᾽ ἀλλήλων φημὶ τῶν ἀνϑρώ- 

πων μανίας ὡσπερεί τ' ζοφερὸν νέφος ἐπεσχότε: τέως τῷ φωτὶ τοῦ 

λαμπροῦ τούτου φωστῖρος. Τῆς δὲ περὶ αὐτοῦ φήμης πανταχοῦ 

διούσης, χαὶ τῶν ἐγγύϑεν χαὶ πόρρωϑεν ἔτι ὃξ χαὶ τῶν ἐχ τῆς 

αὐτῖ΄ς πατρίδος πρὸς ἐχεῖνον φοιτώντων, συνηνέχϑη τι χαὲ τοιοῦ- 
-ἦΤἔ».» -ςς " , ᾿ - , 

τον, δεῖγμα τῆς ἐνοιχούσης τῷ ἀνδρὶ χάριτος χαὶ τῆς προφητείας. 
ἘΦ ἜΠ ΞΔ ν, τὰς ᾿ Τῶν Θεσσαλονιχέων ποτέ τινες ἐπιδεδημηχότες τῇ Κωνσταντίνο" 

χαὶ πρὸς τὸν ϑαυμαστὸν ἀπήεσαν Σάβαν τῆς συνήϑους ἀπολαύ- 

σοντες ὁμοῦ παραινέσεως χαὶ τῆς ὁμιλίας" τούτους ὑπτίαις, ὅ φασι, 

ὀξξάμενος ταῖς χερσὶν ὁ μέγας καὶ ἡδέως αὐτοῖς εἰς τὴν χαρδίαν --- 

τὸ τῆς ϑείας Γραφῖς φάναι---λαλήῆσας, ἔπειτα καὶ περὶ τῶν ἐν 

Θεσσαλονίχῃ γενομένων ἐμφυλίων τὸ τηνιχαῦτα πολέμων τε χαὶ 

φόνων αὐτοὺς ἀνηρώτα. Δεῖ δὲ μᾶλλον ἀνωτέρω τὸν λόγον ἀγα- 
-«- δ᾽, 5 ε } Μ ᾿ ᾿ "- ν) “ ᾿ , γεῖν, ἵν᾽ οὕτω χαὶ σαφέστερον εἴη τὸ ϑαῦμα. Ἔν τῇ χατὰ τὸ 

ἱερὸν ὅρος σεπτῇ τοῦ Βατοπεδίο) λαύρᾳ, χαϑάπερ ἔφϑην εἰπών, 

18 παροτρύνον Β. -- 20 φίμης Β. -- 22 ἐκείνων Β. --- 28 Γενέσ. ν΄, 21]. 



ΞΞΞ 5 2. [Ὁπξξὶ 

ἀσχουμένου τοῦ ϑείου Σάβα, τῶν Θεσσαλονιχέων τινές, τῆς φῇ 

μης ἐχείνους πάντως χαλούσης, εἰς προσχύνησιν ἐχείνου χαὶ ὁμι- 

λίαν ἐφοίτων. χαὶ μέντοι χαὶ προσιόντες χαὶ πολλῆς ἐχεῖθϑεν 

ἐντυγχάνοντες τῆς ὠφελείας χαὶ τῆς εὐφροσύνης ὑπέστρεφον, οὔ- 

μένουν ἑαυτοὺς μεμφόμενο! τοῦ χαμάτου χαὶ τῆς ὁδοιπορία:, ἀλ.- 
λὸ ᾿ τῷῶνϑ ἐλπίὸ " . ) - Ὁ. ῪΡ γκ Ἂ ““. δ.«(. μ  δῚ “--- λλῷ ὰ χαὶ τῶν ἐλπίδων χαὶ τῆς φήμης αὐτῆς ἐπέχεινα πολλῷ 

τῶν πραγμάτων εὑρηχότες τὴν πεῖραν. Ἐν ὃξ τούτοις χα’ τις 
2 , Ὸ,ρνμ -«“ 9 -« 

ποτὲ τῶν ἐπὶ δόξῃ τῆς ἐχεῖ πολιτείας σεμνυνομένων τὸν ἱερὸν 

χαταλαβὼν ἼΛϑω χαὶ τῆς λαύρας ἐχείνης με ὅσης τῆς σπουδῆς 

ἐπιβαίνει, τὸν μέγαν χαὶ αὐτὸς δῆθεν ἰδεῖν ἐφιέμενος Σάβαν- ὃ 
ἍΝ 4 , 4 « ἤ ν Ι .«»Ἥ .“, 

ὁὲ ἄρα τοιαύτης ἀπολαῦσαι χάριτος οὔμενουν ὅλως ἄξιος ὦν, 

διὰ τὴν ὑποιχουροῦσαν τῇ ψυχῇ φαυλότητα χαὶ ϑηριωδίαν, ὥσπερ 

ὁὴ χαὶ προϊὼν ὃ λόγος δηλώσει, χωλύεται προφανῶς ὑπὸ τῆς 

ἐνοιχούσης χάριτος τῷ μεγάλῳ, ὡς ἂν μὴ εὐκαταφρόνητον, οἶμαι, 

χαὶ χαταγέλαστον εἴη τοῖς ἀνοήτοις τὸ θεῖον, παντὸς τοῦ βουλο- 

μένου χαὶ αὐτῶν φημι τῶν πονηροτάτων χατὰ πολλὴν γινόμενον 
.β» ᾿ ςς Ἁ ει ᾿ 49 Α . ᾿ ἤ 66 ἣ 6 -« 

ἐξουσίαν “μὴ δῶτε γάρ", φησὶν ἢ ϑεία Γραφή, “τὸ ἅγιον τοῖς 

χυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χο’- 

ρων", ᾿Επιβαίνει δ᾽ ὅμως, ὡς εἶπον, ὁ ᾿Ανδρέας χαὶ ταύτης τῆς 

λαρας---- τοῦτο γὰρ αὐτῷ χλῆγσις ----χαὶ τῆς συνήϑους ἐχείνοις ἀπο- 

λαύπας τιμῆς καὶ φιλοφροσύνης, ἔπειτα χαὶ τὸν μέγαν ἰδεῖν ἠξίου. 
΄φ μ"»: 

ἐπὶ τούτῳ γὰρ ὡς μάλιστα ἥχειν᾽ τῷ δὲ πχτρὶ μηνυϑείσης παρὰ 
ὦ 

τῶν μοναχῶν, ὡς ἔϑος, τῆς ἐχείνου ἐπιδημίας, ἔπειτα χαὶ τῆς 

ϑέας αὐτοῦ χαὶ τῶν εὐχῶν αἰτουμένων ἀξιῶσαι χἀχεῖνον. ἐπεὶ τὰ 
Ἵ 9 4 4᾿᾿--ἜἌ “« ., “«᾿ -; »"Ἑ ’ 

χατ᾿ αὐτὸν ἤδη τρανῶς ὑπὸ τοῦ ϑείου δηλαδὴ πνεύματος μυη- 
ϑεὶς ἦν ς , - ᾿ ν λί ἡϑὺς ΕΟ , - ΡΡΌΞΕΙΝ ΔᾺΝ εἰς ἣν ὃ μέγας, τὴν ὁμιλίαν εὐθὺς ἐχ πρώτης παρῃτεῖτο: οἷ ὃς 

τὸν μὲν σχοιζὸν ἐχείνου τὸ σύνολον ἀγνοοῦντες, ταπεινοτρροσύνης 

ὁὲ χάριν ἄλλως χαὶ ἡσυχίας τὴν παραίτησιν οἰηϑέντες, ὡς ἔϑος, 

αὐτὸν πεποιῆσϑαι, προσέχειντο χαὶ αὖϑις. πολλῇ πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ 

τούτου χρώμενοι τῇ δεήσει. ὥς δὲ πολλὰ Ὁ ἘΠ πολλαῖς 

ταῖς ἐφεξῆς ἡμέραις οὐδὲν εἶχον ἀνύειν ---οὐ γὰρ ἐνεδίδου τὸ πα- 

1 ϑεσσαλονικαίων Β. --- 1 εὑρικότες τ. πῆραν - - χαίτοις Β. --- 172 Ματὺ. ζ΄, 

6} γραφὴ Β, φωνή Μ΄ --- 30 ἐχείνοιςΞετοῖς Βατοπεδινοῖς. --- 20 ὁμηλίωαν Β. 
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ράπαν ἐχεῖνος ---, πρόσεισι τῷ προεστῶτι τῆς λαύρας ὑπὲρ τούτο" 

πολλὰ δεόμενος ὁ ᾿Ανδρέας, μὴ ἂν ἀποστῆναι χαϑάπαξ ἰσχυριζύ- 

μενος τῆς ἱερᾶς ἐχείνης φατρίας, εἰ μὴ κατὰ γνώμην ἐπιτύγο! 
- »““Ξ .«- “ »ν 3. ΚΞ “Ὁ λ 3 , φοῖς ᾿ ἰ , ὀηλαδὴ τοῦ μεγάλου, δ'᾽ ὃν ἄρα χα' τὴν μαχρὰν ὁδοιπορίαν ὑπέ- 

[ ’ ᾿. ῳ Ρ { ρ . 9 “ὦ ᾿ 

στὴ προϑύμως, Τούτοις χαὶ τοῖς ὁμοίοις ὑπελθὼν ἐχεῖνος τὸν 

προεστῶτα---εἶχε γὰρ καὶ τινας αὐτόϑεν τῶν οίλων εἰς αὐτὸ τοῦτο 

σπουδάζοντας χα' συναιρομένου"ς---, πείϑει χἀχεῖνον, τὸν τὴν οἶχο- 

νομίαν τῆς λαύρας ἐπιτετραμμένον τῇς μείζω χαί τινας τῶν εὐλα- 

Ξ3είᾳ χαὶ γήρᾳ τετιμημένων παραλαβόντα, προσελϑεῖν τῷ ϑαυμαστῷ 

Σάβα χαὶ τὴν ὑπὲρ ἐκείνου ϑέσϑα! πρεσβείαν. Οἱ μὲν οὖν πολλοί τι- 

νες ἤσαν δεύμενοι χαὶ μαχρὸν ὁμοῦ χαὶ ποιχίλον τὸν ὑπὲρ ἐκεί- 

νο)) ποιούμενοι λόγον, ὡς εἴη τε φίλος χοινὸς τῆς ἡμετέρας λέ- 

Ἴοντες λαύρας χαὶ ὡς εὐγνωμοσύνης χαὶ χαλοχάγαϑίας ἐπιμελοῖτο, 
ῳ 
! ἱπξρ τις τῶν παντων᾽ 

6 Ρ 3" ἢ Ἂν» . Α “νους ον εν" ν δ ΄ 

τιμᾶν ἀρετὴν εἰηῶὡς ε οι, φασ', χα' τοσαυ- 

τῆς ὁδοιπορίας οὐχ ὥχνησε πόνον, χαὶ μάλιστα σοῦ χαὶ τῆς σῆς 

ἀρετῆς χάριν ὅϑεν οὐδ᾽ ὅσιον ὅλως, οὐδ᾽ ἀρετῇ τοιαύτῃ προσῆγον, 

Ψυχὴν οὕτως εὐγνώμονα χαὶ σπουδαίαν χεναῖς, ὃ λέγεται, γερσὶν 

ἀποστρέψα!" εἰχὸς γὰρ χαὶ τῷ βάρε: τῆς λύπης χατενεγ ϑέντα νήσῳ 

περιπεσεῖν χαὶ χινδυνεύειν οὐ μιχρῶς ἐν τῇ ξένῃ χαὶ δίχην ἡμᾶς 

ὄφλειν ἀπανυρωπίας, ὡς ἂν αἰτιωτάτους αὐτῷ γεγονότας τοῦ πάᾶ- 
4 

ϑους". Ταῦτ᾽ ἔλεγον ἐχεῖνοι, τῷ φαινομένῳ προσέχοντες πάντως 

χἀντεῦϑεν, ὡς εἰχός, χατὰ λόγον τὸν ἀνθρώπινον, γρώμενοι χα' 

τοῖς λόγοις" ὃ δέ, πνεύματι ϑείῳ χινούμενος, ὅπερ ἔφην, χαὶ τὰ 

μέλλουτα συμβόλοις τισὶ χαϑορῶν ὡς παρόντα χαὶ ἦϑος ὁμοῦ χα' 

φωνὴν χαὶ τὴν ὄψιν πρός γε τὸ ἐμβριϑέστερον διαμείψας, “᾿Αλλ 
ι 9 μ « μη ἫΝ ΜΕ] 

ΟἽΑ ἔχξινος ἋΝ ιὴ.σι ποτε, 
. φησίν, “ὅλως τὴν ἐμὴν ὄψιν, οὔτ᾽ 

αὐϑις ἐγὼ τὸν ὀφθαλμὸν ἢ τὴν φωνὴν χαὶ ὁπωσοῦν ἐχείνῳ πὰ- ἐς εῚ τ Ὁ μ Μη φ ἀφ δὰ ν νὼ τ 

ρέξω, χἂν λγγελος οὐρανόϑεν ἐπὶ ταῦτα προτρέπειν με δόξῃ. 

ἽΑπιλε τοιγαροῦν, ὦ ϑεσπεσία μο: χεφαλή" ἄπιϑί μοι σὺν τοῖ: 

φίλοις πατράσ' τάχιστα τῆς μονῆς ἀποπέμψοντες τοῦτον" οὐδὲ γὰὐ 

τι χαὶ γένοιτο τῷ τοιούτῳ ποτὲ χαϑάπαξ ὀρϑείην", Ταῦτα 

σὺν τοῖς ἀδελφοῖς ὁ προεστὼς παρὰ πᾶσαν προσδοχίαν ἀχηχούτεξ; 

28 χεινούμενος Ὦ. 



Ἁ 

ἐνεοί τινες ἦσαν. πρὸς ἀλλήλους ἐχπεπληγμένον τι χαὶ παρά ς νύϑῶς, ἰ ᾽ τ 0 ῳᾧ Ἷ “ - ΦΦΛΙ ἐν Ἢ. ν Χ' τ 0) α- 

λογον οἵον ὁρῶντες χαὶ τὴν ξένην ἀλλοίωσιν τοῦ πράο" χαὶ γα- 

ληνοῦ χαὶ πρὸς πάντας ἡμέρο) διὰ ϑαύματος ἄγοντες τοῦ μεγί- 

στου ὅϑεν χαὶ μηχέτι προσϑέντες πειράζειν, τοῦ μὲν ἀπέστησαν 

χαὶ ἄχοντες, τὸν δὲ λόγοις παραμυϑητιχοῖς χαὶ τοῖς χατ᾽ ἔϑος 
-ο ν 

δεξιωσάμενοι ξενίοις, ἃ δηλαδὴ φέρουσιν ὥρα!. δεξιῶς ἐχπέμπουσι 

τοῦ φροντιστηρίου, χαϑ᾿ ὑπερβολὴν ἀλύοντά τε χαὶ παϑαινόμενον 

χαὶ τὴν αἰτίαν ἐπιζητοῦντα μαθεῖν τῆς πιχρᾶς ταύτης ἀποστρο- 

οἧς χαὶ αἰσχύνης. ᾿Αλλὰ τότε μὲν οὐχ ἐξεγένετό οἱ μαϑεῖν, χα’- 
2 εὶ τοι γε περὶ πλείστου τὴν ἔρευναν ποιουμένῳ γρόνοις δ᾽ ὕστερον 

εὐχαίρως ὃ μέγας αὐτῷ χαὶ ταύτην γνωρίζει. τὸ δ᾽ ὅπως, ὁ λό- 

τος ἤδη δηλώσε', 

θ64. Τῶν Ῥωμαϊχῶν πραγμάτων, ὡς ἀχριβῶς ἴσασι πάντες, 

ὀξινῶς τὸ τηνιχαῦτα νοσούντων χαὶ φϑειρομένων, χαὶ στάσεων παν- 

ταχοῦ χαὶ πολέμων ἐμφυλίων χατὰ πόλεις ἐγειρομένων χαὶ γώ- 

ρας, καὶ τὰ τῆς μεγάλης ἐνόσει Θεσσαλονίχης, χαὶ τοσοῦτο πλέον, 

ὅσῳ χαὶ πλήϑε! χαὶ πλούτῳ χαὶ τοῖς ἄλλοις πασῶν σχεδὸν ὑπε- 

ρέχειν. Τῶν γοῦν Θεσσαλονιχέων, ὡς ὁ λόγος ἤδη φϑάσας ἐδή- 

λωσεν, ἐν τῇ Κωνσταντίνου πρὸς τὸν μέγαν ἀφιχομένων, ἐπεὶ περὶ 

τῶν ἐν τῇ πατρί): συμβάντων, ὅπερ εἶπον, ἀτόπων ἐρωτηϑέντες. 

στάσεις μὲν ἐχείνας χαὶ τὸν μυρίον χαὶ παράλογον φόνον χαὶ 

τὴν φοβερὰν τῶν ἐμφυλίων χύσιν αἱμάτων ἐξεῖπον, ἃ μηδὲ συγ- 
- , ΕΝ - ι , ΝΠ ΝΥ 5 γραφῇ ϑέμις ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐμοὶ τέως διδόναι, τούτων δ᾽ ἁπάν- 

των ἀρχηγόν τε χαὶ δημαγωγὸν χαὶ χάχιστον ἀϑλητὴν τὸν ἤδη ῥη- 

Ὡέντα ᾿Ανδρέαν, ὁ μέγας οὐδὲ πρότερον ἀνήχοος ὧν τῶν τοιοὐτων---- 

πῶς γάρ; --- ὧν γῆ τε χαὶ ϑάλαττα πλήρης, “ἌΑπιτε", φησίν, 
«6 ὦ φίλοι, Θεοῦ τε χυβερνῶντος, εἰς τὴν σφετέραν τἀτρῦυ τῷ 

ὃὲξ χαχίστῳ στρατηγῷ τῶν τοιούτων οὕτως ἐρεῖτε᾽ Τάδε σοι δηλοῖ 

δι᾿ ἡμῶν ὁ μοναχὸς Σάβας, ὁ τῆς τοῦ Βατοπεὸ 
Ἶ 

ἴου δηλαδὴ λαύρας. 

2 οἷον ὁρώντες Μ, ἐνοριῦντες Β. -- - ῴ20 ἐρωειϑέντες Β. --- 2] τῶν μυρίων 

Β. --- 28 παρόντωξ Β. -- 25 ᾿Ανδρέαν)] λέγει πεοὶ ᾿Ανδρέου τοῦ Παλαιολόγου, ὃς 

ἔτει 184θ-ῳ στάσεως ἀρχηγὸς ἐγένετο ἐν Θεσσαλονίχῃ χαὶ φύνων αἴτιος. ᾿Ιωάννου 

ἹζΚανταχουζηνοῦ τ. 11, σ. δ74-582, τ. Π1, σ. 104-108. 
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Ἁ 

ΔΙιέμνησαι πάντως, ᾿Ανὸρέα, ὅπως πρὸ δέχα τούτων ἐνιαυτῶν εἰς 
ω 

"τὴν ἱερὸν ἐλθὼν ἼΛϑω, προσχυνήσεως δῇδϑεν χα' ἁγιασμοῦ χάρ'ν, 

μετὰ πολλῆς τῆς σπουδῆς ἐπεζήτησας ἰδεῖν χαὶ ἀχοῦσα! χαὶ τῆς 

ξῃῆς ὁμιλίας, χαὶ οὐχ ἐξεγένετό σο! τυχεῖν τῆς ἐπιθυμίας, χαίτοι 

γὸ πάσῃ μηχανῇ χγρηπαμένῳ χαὶ πάντα λίϑον. ὅ φασιν, ὑπὲρ 

τούτου χεχινηχότι' ὅϑεν χαὶ δυσγεραίνων ὡ- χαὶ χα’ ὑπεῦ- 

ϑολὴν ἀϑυμῶν, ὥς γε ἐδόχεις, τὴν τῆς ἐμῆς οστρορῖς αἰτίαν 

μετὰ πολλῆς τινὺς τῆς σπουδῆς ἀνηρεύνας χαὶ ἀπ... εοίψας, 

ὡς ἔλεγες τοῖς συνοῦσ', τί ποτ᾽ ἂν εἴη τὸ αἴτιον τούτο") τοῦ 

μυστηρίου). ᾿Αλλὰ τότε υὲν οὐχ ἐβούλετό σοι Θεὸς ἀποχαλυ- 
9 Ἁ ᾿ 

φῦτνα! τὸ χεχρυμμένον, ἐπε’ εταϑολὴν ὁὲ δέξασθαι πα’! ρυΐνα! τὸ χεχρυμμένουν, ἐπε' μὴ μεταβολὴν μηὸς ὀεξασῦαι πα’- 
’ 

ὕξίαν ἑτοίμως εἴχες᾽ Υ τὰρ ἂν ἀπεχαλύπτετό σοι χαὶ τότε παρὰ 
ον ΟΕ, »,,Ϊ Δ Δ ἘΞ ἢ Δ, Δ »»: - Ὁ Ν «-« 

τοῦ πάντων ὁιψῶντος τὴν σωτηρίαν. Επεὶ ὃς πᾶσαν ἐχραγῆνα!' 

πεποίηκας τὴν χαχίαν χαὶ τὼν ὑποιχουροῦντα τῆς χαρῦδ'ας ἐὸν ἔἐξέ- 

μεσας Ὁ ον ἀϑρόον, ἄχουε νῦ ἀχριβῶς τῆς ἀποστροφῆς τὴν αἰτίαν 

ἐχείνης, ἵν᾽, εἰ μὴ βουληϑείης ἀπόνασϑα! τῶν ἐλέγχων, ἀλλ᾽ ἕτε- 

ροι εὐ ϑοΝ ἐχ τῶν φαρμάχων ἂν τούτων ὠφεληϑεῖεν. Τὰς ἀνϑρω- 

πίνας ταύτας σάρχας, ἅσπερ αἱμοβόρου δίχην ϑηρὸς ἐσϑίεις. χαὶ 
Α “« . ’ ,ι,1οἷω -ῷὦ “" ΟΝ , “« 

τὸ τῶν ὁμοφύλων ἀδελφῶν αἰμα, ὅπερ χκυνηδὸν λάψας ἔχεις, ταῦτ 
μἰῳ - 3 -Ὁὦ-7 ᾿ ’ , “« φΦ4πιπν . 

ἔμοι 1εὲ χαϑορᾶν ἐν τῷ στόματί σοῦ τότε παρεῖχες. οὐδὲ γτὰ9 
,",1 ᾿ , δςςς ον ᾿ς Ἁ ππ ὐσσν “ 4 μ“ μ ν᾿ 

ὅψιν χαὶ εἰχόνα τινὰ λογιχοῦ τὸ παράπαν ἀνθρώπου βλέπειν εἶχον, 

ϑη510) δὲ μᾶλλον πονηροτάτου χαὶ ἀτιϑάσου, ϑανατηφόρον ἰὸν ἀπο- 
“ 

πέμποντος τῆς γλώττης χαὶ τῶν μυχτήρων' χαὶ δράχουτα ὃδέ τινα 

μέγιστόν τε χαὶ τὴν ὁρμὴν ἀνυπόστατον ἑώρων σε, τὴν ὀσφὺν 

οἱονεί τινα δύναμι» χαὶ ὅπλον, φεῦ, περιεζωσμένον, χἀχείνου “οὐσ- 
“ -« “-- 9 ι, “ [ “ ᾿ 

σώμενον ὥσπερ τῇ συμμαχία χαὶ τῇ ἰσχ᾽ι. Ταῦτα τοίνυν ἐμοὶ 

δείξαντος ἐν σοὶ τοῦ Θεοῦ τότε, πόρρω σε τῆς ἐμῆς ϑέας χαὶ 

ΤΙΣ Ξ 
ὩΣ -» ρ ΕΝ, “«᾿ 9 - ρ 4 “» - 

τὰ νοητῶς ὁρώμενα τότε νῦν αἰσδϑητῶς, ὡς μὴ ὥφελες, τοῖς 

ὁμιλίας ἐποιησάμην, τὴν αἰτίαν μηδενὸς συνειδότος. ἐπεὶ δὲ 

ὀφθαλμοῖς προύϑηχας πάντων, χαὶ παρ᾽ ἐμοῦ φανερῶς σύ τε χαὶ 
- 

πάντες μανϑανέτωσαν ταῦτα χαὶ διδασχέσϑωσαν, ὡς ἅδης χαὶ 

ὅ παῦτα λίθον - - κεχινηχότι] ΟΟΥ̓Ρὰ5 ρᾶγοθηι. 11, σ. 20]. ---1ἰ μεταβολεῖ» Β. 

1 ἀἄδης καὶ ἀπώλεια)! ΠΙαροῖα, κζ΄, 20. 



τ ἢ εν 

ἀπώλεια φανερὰ παρὰ τῷ Κυρίῳ, χαὶ οὐχ ἔστι τις χτίσις ἀφανὴς 
ς ἐνώπιον αὐτοῦ" ὃς ἀποὺώσει: ἑχάστῳ χατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ" 

4 ᾿ Ύ - “ 9 , . μ, ᾿ 

08. Τὰ μὲν οὖν τῆς χοσμιχῆς ἐχείνης αἀτατίας τε χα! συγ- 
’ δῆς ρ - “», , “" -οἬ ον ζ Ἁ ΒΕΕ 

ὔσεως οὕτως ὑπερβολιχῶς ἔσχεν, ὡς μηδὲ ὀεῖσϑα! τὸ παράπαν 

προσϑύήχης, μηὸξ πρὸς παράδειγμά τι προσόμοιον ἀναγϑῆνα: τῶν 

παλαιῶν δι᾿ ὑπερβολὴν δύνασϑαι, ὥσπερ οὖν μηδὲ τοῖς ἑξῆς ὅλως 4 τε ρ ἢ 4 ωστὠἭὃ β .Ύ, Φ Ἢ ΦΥΠΣ Ξ2 

Χριστὲ βασιλεῦ, παράδειγμα γένοιτο, ἀλλὰ χαὶ πρῶτα ταῦτ᾽ ἔστω 

μόνα, μηδαμῶς ὄντων τῶν ἐπομένων᾽ νῦν ὃ᾽ ὥσπερ οὐχ ἀρ- 

χούντων ἐχείνων χαὶ τὰ πολλῷ χείρω παρὰ τῆς εἰς ὕψος ἀρϑε!- 

σὴς χοινῆς ἁμαρτίας προστίϑεται. Τοῖς γὰρ πολιτικοῖς τῶν ἐχχλη. 

σιαστιχῶν ὑπὸ φϑόνο) χαὶ φιλονειχίας χάχιστα συνδια!οεϑέντων. 
« »: ν Α 2 ( »Ἅν Ἕ ’ ’ 

τοῦτο ὁὴ τὸ λεγόμενον, χυχεὼν ἢ ἐν εἰ πάντα᾽ τίς γὰρ πα!- 

δαγωγῆσαι χαὶ ῥυϑμίσα! τοὺς ἄλλους, τῆς ὀφειλούτης ταῦτα χα- μ ; 
νονίζειν ἐχχλησίας ἀχανονίστως οὕτω ἘΝ ὃὲ μοχϑηρῶς πάνυ 

καὶ φιλονείχως διατεϑείσης : Ἴστε πάντες χαὶ διηγεῖσθε τὸν τῇς 
ἍἌἍΙμ ᾿ 

ὁρὺτς ὁόξης πρότερον ἄντί! παλον Ἰταλὸν ἐχεῖνον, ὃς τὴ" τοῦ προ- 

βάτου δορὰν ξαυτὸν τὸ πρότερον ἀπατηλῶς ἐπενδύσας καὶ τῆς 

μετέρας αὐλῆς, τῆς τοῦ Χριστοῦ φημι ποίμνης, δῆϑεν φιλοτι- 

μμούμενος εἶναι, λύχος ᾿Αραβιχὸς μάτην χανὼν ὕστερον ἀνεφᾶνη. 

Τῶν γὰρ πραγμάτων ἔτι Ῥωμαίοις διαχειμένων χαὶ στάσεως μὲν 

ἐς χόραχας ἀπεληλαμένης, ὁμοφροσύνης δὲ χαὶ εἰρήνης πρ΄ταν:"- 

οὔσης χαὶ συγχροτούσης ἄριστα πανταχύϑεν τὴν ἐχχλησίαν ἅμα 

βασιλείᾳ, καλῶς τε χαὶ ἀπταίστως ὁμοῦ τὴν ἐχείνῳ προσή- 

χουσαν ἐξήνεγχαν δίχην, αὐταῖς ἅμα ταῖς χατὰ τῆς ϑεύτητος 

κατατομαῖς τε χαὶ βλασφημίαις οἷονεί τινα λοιμὸν ἐξελόντες τοῦ 

κα ἡμᾶς ἱεροῦ συνεδρίου" ὃς δὴ χαὶ τὴν ἀλωπεχῆν εὐϑύς. ὡς 

μηδὲν ἔτι χρησιμεύουσαν, ἀπορρίψνας, ἀναχεχαλυμμένῃ τῇ χεφαλῇ 
ῖ δ « ἤ ὠς »,» ἴον ’ ΄ῳ μ 9 ᾿ 

τὰ τῆς πατρίου δότης συμφιλοσοφεῖ τοῖς Λατίνοις, τῶν ἐν ἐχε’- 

νοις ἱερέων χαὶ διδασχάλων φέρων τὰ πρῶτα. Τούτου τὴν μοχϑη- 

1 καὶ οὐχ ἔστι - - αὐτοῦ] Ἕβρ. δ΄, 18. --- 2 ὃς ἀποδώσει κέ] 'Ῥωμ. β΄, 6. -- 

135 ῥυθμῆσαι Β, --- 16,29 λέγει περὶ Βαρλαὰμ-. τοῦ αλαβροῦ, ὃν ἀνεϑεμᾶτισε συνοῦι- 

κῶς ἡ Ἐχχλησία ἔτει 184]1-ῳ, Ὅρα τὸ τῆς χαϑαιρέσεως ἔγγραφον παρὰ τῷ Ο, ΤΊ- 

Βομβοηδοτί, Αποοαοίδ βδοσα οἱ ὑγοίλπϑ. 1)|ρ8ἷ86 18δδ, σ. 414-54. --- 21 ἐς κόραχας 

ΟοΥρυβ ρᾶύόθμῃ. [1], σ. 42]. --- 27 ἀπορρήψας Β. 
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ΞΕ Ὁ 9.2. .55. 

ροἷαν χαὶ τὸν χίνδυνον διαδεξάμενος ὃ μύστης ἐχείνου ----,εῦ μέχο! 

πόσου προσήκει χαχία ---τὴν ἀνύποιστον χατὰ τῆς ἐχχλησίας ἔχε". 

νὴ" ἐξῆνε φλόγα, ἧς ἔτ' τὰ λείψανα ϑορυβεῖ, καπνοῦ τινος χλ: 

σχοτοῆίνης τὰς τινῶν ὄψεις ἀποπληροῦντα᾽ ὁ γάρ τοι βεβαιωτι: 

χαὶ προστάτης τοῦ καινοῦ τῆς ἐχχλησίας τούτου προδότου, προ- 

φάσει χρησάμενος τῇ χατὰά τινων μανία χαὶ τῷ φϑόνῳ ---χαὶ τὰ 

ἦν ποιχίλος τις χαὶ δεξιὸς τὰ τοιαῦτα, πρὸς τὸ παραστὰν ἄτα, 

τοῦ καιροῦ συνεχῶς χατὰ τὸν χαμαιλέοντα πολλὰς τὰς μορτὰ: 

ἑἐξαλλάττων ---, τὸν μὲν εὐσεβῆ τῆς ἐχχλησίας ἔγγρατρον ὅρον. ὁ 

δὴ χαὶ αὐτὸς ἔτι σωφρονῶν ὑπεσημήνατο πρὸ τῶν ἄλλων. 

ὥσπερ ἔν μελαγχολίᾳ τινὶ χαὶ μέϑῃ τολμηρῶς ὁ ἀνα!δὴς δ:1- 
"» γράφει, τὸ τῆς ὀρθῆς δόξης ἀντεχόμενον ἅπαν συνεσχιασμένω: 

2 ( τ μ Ύ ΄-Ὸ» ν ρ Α Α “ -“ ᾿ πως ἀναϑεματίσας᾽ ἐν οἷς δήπου χαὶ ἑαυτὸν πρὸ τῶν ἄλλων πὰ»- 

τῶν, τὸν χαὶ πρὸ τῶν ἄλλων, ὅπερ ἔφην, καὶ χειρὶ χαὶ γνώμι 

ϑεσπίσαυτα ταῦτα τὸ ὃὲ δυσσεβὲς ἐχεῖνο τῆς ἀντιϑέτου μοίρας. 

φεῦ, ἀυντεισάγει, τὰ μανιώδη χαὶ χαταγέλαστα λέγων ἐχεῖνα, “" 

χύριον ξαυτὸν εἶναι χαὶ διαιτητὴν τῶν ἐχχλησίας δογμάτων (ἐπ᾽ 

αὐτῷ 1ὰρ τούτῳ δὴ χαὶ προβεβλημένον ἄντιχρ᾽)ς χεχειροτονῖσϑα! 

χα! τῶν ὅρων ὃν ἂν βούλοιτο μετὰ πολλῆς τῆς αὐτοχρατορίας ν"» 

μὲν ἐγχρίνειν δύνασϑαι, νῦν ὃξ διαγράφειν, ὥσπερ ἐν παιδιὰ "η- 

φῶν τὴν ἀνωτάτω περὶ Θεοῦ δόξαν στρέφων τε χαὶ πεττεύων χα! 
“Δ - - , , -ς.-"»|᾽ δᾺ “ 4’ 2, 

οὐδὲ τὸ τοῦ χυνιχοῦ Διογένους τούτοις διδούς, ὃς ἔλεγεν ἐξ'σο" 
-“ ο΄σκὦ»ν Ύ ΕΝ “" -Ο ἢ “ “᾿ . “« ΡΣ, ἘΝ τὰ τῶν ὁδῶν εἰνα! χαὶ μηδὲν διαφέρειν, εἴ τις ἂν ἐντεῦϑεν ἐχεῖσε. 

ἢ τὸ ἔμπαλιν ἐχεῖϑεν ἐνταυϑοῖ, πορεύεσϑαι βούλοιτο᾽ ἵ γὰρ ἅ" 
Ν ν ταῦτα διδοὺς οὐδὲ χαϑάπαξ ἡμᾶς διέγραφεν, ὡς ᾧὥετο, χαχῶς ἐχξ'- 

Π 

ωἽ . «᾽ ’ λ -“ 5» . - μ“ Α “ἂς ἍΜ . νος τοῦ χαταλόγου. Καὶ ταῦτ᾽ ἐχεῖνον ὑπιὼν ἐδίδασχεν ὁ προδότῃ: 

τῆς εὐσεβείας, ὁ τὸν ἢσυχαστὴν χαὶ φίλον πρὸς τὸ χαϑ᾽ ημῖ: 

φιλόσοφον ἐκ μαχροῦ σχηματιζόμενος μετὰ πολλῆς ὑποιχουροῦσι: 

βασχανίας, ἄγων χαὶ φέρων, φεῦ, πρὸς τὸ βουλόμενον ἅπαν τῇ: 

γνώμης τὸν ἄγειν βρενϑυόμενον πᾶντα. ᾿Αλλ᾽ οἱ μέν, χαχοὶ χαχῶ: 

1 ὁ μύπτης ἐχείνο) τῷ ὁ ᾿Ακίνδυνος. -- 2 ἀνύπηστον Β. --- 4 γιρτι Β. τ 

10 ἀντισίγει τὰ μανειώδη Β. --- 18 προβεβλημένων Β. -α-' 19 3ούληται Β. π 

20 πεδιῶ Β. 
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τοῖς τῆς ὀρϑοδοξίας προβόλοις ὡς ὑπό τινος στερροῦ μηχανήματος 

τοῦ λόγου τῆς εὐσεβείας συνοδιχῶς περιτραπέντες χαὶ συντριβέντες, 

ἀξίως τῆς ἑαυτῶν ἀπερρίφησαν χαχοδαιμονίας: ἐπεὶ δὲ χαὶ τῆς 

ἄνωϑεν ἀποχαλύψεως ἔδει χαὶ ψήφου, χκαϑάπερ ἔϑος τῷ σοφῷ, 

δηλαδὴ τῆς προνοίας, ἐν ταῖς τῶν ὑποϑέσεων ἐπιφανεστέρα!'ς τοῖς 

ἁπλουστέροις χαὶ μὴ πρὸς τὸ βάϑος ἰέναι δυναμένοις τοῦ λόγου 
, , “Δ " 4 3 συγχατιούσης, Πέτρου ὃὲ χαὶ τοῦ χατ᾽ αὐτὸν ᾿Αλεξάνδρου πάλιν 

ἐδεῖτο τὸ πρᾶγμα χαὶ τοῦ ϑαυμαστῶς ἐν ἐχείνοις ἐνεργήσαντος 

πνεύματος, ἐπὶ χαταστροφῇ τοῦ τῆς μανίας ἐπωνύμου ἐχείνου͵ 

Σάβας ἡμῖν ὁ μέγας γίγνεται τοῦτο, τοῖς ἄνωϑεν χρησμοῖς καὶ 

ταῖς ἀποχαλύψεσι χάλλιστά τε χαὶ ἰσχυρότατα τὸν ὀρϑὸν τῆς 

σεβείας στηρίξας λόγον τὸ δ᾽ ὅπως, ὁ λόγος ἤδη δηλώσει" προσ- 

ἐχειν δὲ ἄξιον χαὶ μὴ παρέργως τῶν περὶ τηλιχούτων λόγων 

ἀχούειν. 

66. ᾿Ανῆπτο μὲν ἐχ τῶν χαταλειφϑέντων χατεψυγμένων ἐχεί- 

γων ἀνθράχων ἢ τῆς χαχοδοξίας φλόξ, ταῖς αὔραις τοῦ πονηροῦ 

ῥιπισϑεῖσα ---στάσεις ταῦτ᾽ ἧσαν χαὶ μάχα! καὶ ἢ χαχίστη τοῦ ὁμο- 

φύλου διαίρεσις, ὅπερ εἶπον ----- τῆς δὲ χάχ!στ᾽ ἀπολουμένης φιλονει- 

χίας Ὡς τινος ὕλης λιπαρᾶς ὁσημέραι τῷ δεινῷ προστιϑείσης 

χαὶ τῆς μὲν ὀρϑῆς τε χαὶ ἀπταίστου μοίρας ἀτρέπτως ἐν τῷ χαλῷ 

ἐθ δὰ αὶ χαὶ αὐξομένης, τῆς δ᾽ ἐναντίας αὖϑις χολαχείας χαὶ πει- 

ϑοῦς τισι χλέμμασιν, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ δώροις τοῦ ὑγιαίνοντος ἀεὶ 

παρασπᾶν χαὶ τυραννεῖν ἀναιδῶς ἄγαν φ'λονειχούσης (ἦσαν γὰρ καί 

τίνες τῶν δοχούντων ἔν τε λόγῳ χαὶ σχήματι χαὶ τοῖς φαινομένοις 

τούτοις τῶν πολλῶν ὑπερέχειν), “Ἐγώ ", φησὶν ὁ χλεινὸς Σάβας, 

“ἀσχάλλων χατ᾽ ἐμαυτὸν ἦν χαὶ τὴν φιλόνειχον ἔνστασιν ἐχπλητ- 

τόμενος ἐχείνην, πῶς χατ᾽ ὀλίγον ἐπὶ τὸ γεῖρον προχόψασα πρὸς 

χαχοδοξίαν ἐξήχϑη, ἀπὸ τῆς κατὰ τοῦ πλάσματος μάχης ἐπὶ τὴν 

αὐτοῦ τοῦ πλάστου ---ῳφεῦ τῆς ἀπονοίας---χατενεχϑεῖσα χαὶ πράγ- 
’ 

ϑᾶσιν αὐτοῖς τὸν σοφὸν ἐχεῖνον τοῦ πνεύματος βεβαιώσασα λόγον. 
Ν ἢ ὃς ἀδύνατον εἶναί φησι τὸν Θεὸν ἀγαπᾶν τὸν μὴ πρότερον τὸν 

2 συντριβένταις Β. --α 9 ἐπωνίμου Β. --- 10 χρησμὴῆς Β. -- Ι18 λόγον Β. -- 

16 χαταληφϑέντω» Β. 
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πλησίον ἠγαπηχότα. ΟἹ μὲν οὖν τοῦ ϑείου πνεύματος ᾿ φησ' “λύ- 

γοι, χάλλιστά τε χαὶ ἀσφαλέστατα τῇ τῶν πατέρων γρησάμενν' 

γλώττῃ, τὸν τῆς ὀρϑῆς δόξης ἐχπαιδεήουσι λόγον. ἄρα δὲ μύτο' 
Ἁ περὶ τὴν χρίσιν ἁμαρτάνοντες ἡμεῖς τῶν ὀρϑῶν λόγων ἐχείνων 

ἔξω φερόμεϑα τῆς εὐθείας, οἱ δ᾽ ἀντιπίπτοντες ἡμῖν οὔτοι χατα- 

τογαϊζόμενοι μᾶλλον τοῦ χεχρυμμένου δυσχόλως οὕτω πρὸς την 

μετάϑεσιν ἔχουσι τὸ παράπαν χαὶ ἀνενδότως : ἢ χα' τις τῶν παρ᾿ 
“ῳ 

αὐτοῖς σοφῶν ἔχ τινος ἐπιπνοίας ϑειοτέρας μυηϑείς. χάντεῦυεν 

τοὐνδόσιμον ἔχων, οὕτως ἐνστατιχόν τε χαὶ ἀνένδοτον τὸ πέρ' 

αὐτῶν συνέδριον τοῦτο χατασχευάζει. Θεῷ τοιγαροῦν ἐπιτρέψαι 

ὁεῖ χαὶ ἡμᾶς ταῦτα χαὶ τὴν παρ᾽ ἐχείνου δέξασϑαι ψῆφον, εμφα- 
ΚΡΞΟῸΝ “ 3 ἰανὲ δὶ , Ἢ ; - ͵ « δ τξς 

γέστερον βεβαιοῦσαν τὸν λόγον: δώσει ὃὲ πάντως, ἀγαϑὸς ὧν 
᾿ -- Ν ν] ἢ ᾿ , ᾿ Ἁ “-ι. -ς 

χαὶ πᾶσ! τὰς αἰτήσεις πρὸς τὸ συμφέρον παρέχων ᾿- τὸ ὃς ὃὅια- 
’ κι - Ψ , Ω ’ ω “ 5 

νοίας ἣν εὐλαβοῦς ἄρα, σοφίαν χαὶ σύνεσιν αἰτούσης τοῖς ἀστη- 

ρίχτοις, ἀλλ᾽ οὐχ ἀμφιβολίας οὐδὲ δισταγμοῦ τινος περὲ τὸν ὀὁρϑὸν ρίχτοις, ἀλλ᾽ οὐχ ἀμφιβολίας οὐδὲ δισταγμοῦ τινος περὲ τὸν ὀρὴ)ὺ 
’ ΡΡΡΝΝ “,κ " νςἢ ’ . Ἁ δος τ ἐ ᾽ν - - , ὡ λόγον: ὅπερ ἔϑος ἐχείνῳ χαὶ αὐτά φημι τὰ χαλῶς ἐγνωσμένα με- 

τριοφροσύνης ὑπερβολῇ οὐ τῇ ϑεία μόνον ἀλλὰ χαὶ τῇ τοῦ πλη- 
’ ω , Φ 9 ) , ςς " Α ΖΦ 43, , ( τ 

σίον ἐπιτρέπειν ὡς ἐπὶ πολὺ χρίσε!. “Νὺξ μὲν οὖν", φησίν. “τν,; 
-- 9 ἐμοὶ δὲ τῇ εὐγῇ φιλοπονώτερον προσχειμένῳ καὶ τὴν ὑπὲρ τοῦτου 

δέησιν ἐχτενέστερον ἐπὶ πολὺ ποιουμένῳ, ὡς χαὶ τὸ πλεῖστον 

αὐτῆς παρελθεῖν ἕδη. ὕπνος μὲν ἐπελθεῖν ἀμυδρῶς ἐδόχε!" τὸ 

ὃ οὐχ ὕπνος ἦν, ἀλλά τις ὡσανεὶ τῶν σωματιχῶν αἰσϑήσεων 

νάρχη, μέσον ἐγρηγόρσεως χαὶ ὕπνου τὸν νοῦν πως ἱστᾶσα. Ναοῦ 

δέ τινος ἔνδον ἑστάναι νομίζων, μεγέθει: τε μεγίστου χαὶ περ'- 

φανοῦς ἄλλως, ἑώρων χαὶ ἰδοὺ χορός τις ἀρχιερέων λαμπρός. 

πάντων ἱερατιχῶς ἐσταλμένων, τοῦ ϑείου ἐχείνου ϑυσιαστηρίο" 

μετά τινος ἀξιώματος ὁμοῦ χαὶ λαμπρᾶς τῆς πομπῆς ἐξήει" τῶν 

δ᾽ ἱερῶν ἐχείνων ἐξιόντες προϑύρων οὐ τὴν αὐτὴν ἥεσαν πάντες. 

ἀλλ᾽ ἅμα τῇ προύόδῳ ὃιγῇ χαϑάπερ τι ποτάμιον σχιζόμενοι ῥεῦμα. 

οἱ μὲν τὸν δεξιὸν χορὸν ἀνεπλήρουν, ἐξ αὐτῆς φημι τῆς ἱερᾶς 

παραστάδος στοιχηδὸν πρὸ τῶν θείων ἐχτυπωμάτων μεγαλόπρεπῶς 

συνεστῶτες χαὶ μέχρ'! πολλοῦ τινος ἀλλήλοις, ὥσπερ ἐν σε!ρᾶ 

χρυσΐ, συνηρμοσμένοι τε χαὶ συμπροϊόντες" τοὺς δὲ θάτερον αὐ: 



ἘΞ} δι θξξε 

τ , 2 , 4 , ’» " “", 
εἰχε μέρος ἀπαραλλάχτως ἀλλήλοις συντεταγμένους τε χαὶ ὥσπερ 

συμπεφυχότας χαὶ τὴν στάσιν χατ᾽ ἐχείνους πληροῦντας. “Αρρητος 

μὲν οὖν αἰδὼς ἐπεχάϑητο πᾶσι χαὶ σύννοι τινὲς ἦσαν χαὶ πρὸς 

ἑαυτοὺς βλέποντες" σιγῆς δέ τινος οὔσης, χαϑάπερ ἐν τελετῇ μυ- 
ἰὼν. ἀἰάν πξαντῶν. ἡμῶν. αἰδοῖ, ἀξ, χαὶ ρόθω πος ὀς ϑαλμρι: στηρίων, χαὶ πάντων ἡμῶν αἰδοῖ τε χαὶ φόβῳ τοῖς ὀφθαλμοῖς 

ἀτενὲς ἐνορώντων ἐχείνοις (συμπαρῆσαν χαὶ γὰρ ἡμῖν οὐχ ὀλίγοι), 

ἕτερον αὖϑις ὁρῶ μεμονωμένον ἐξιόντα τοῦ ϑυσιαστηρίου ἐχείνου 

(τὴν τοῦ διαχόνου τάξιν ἐῴχει μοι πληροῦν οὗτος), φαιδρόν τι 

λα χαὶ αὐτὸς ἀπολάμπων τῇ τε στολῇ χαὶ τῇ ὄψε! χαὶ διὸ υάλα χαὶ αὐτὸς ἀπολάμπων τῇ τε  χαὶ τῇ ὄψει: χαὶ διὰ 

πάντων ἄγγελος εἶναί τίνων ϑαυμαστῶν προσταγμάτων ἐμαίνων᾽ 

ξώχει μο! γὰρ χαὶ βιβλίον ἐν χεροῖν ἔχειν χαὶ πρὸς τὴν τῶν ἐγ- 
" χειμένων ἀνάγνωσιν εὐτρεπὴς εἶναι. Τοὺς γοῦν ἔτ᾽ ἐχάτερα παρ!- 

σταμένους ἐχχλίνας οὗτος ἐξ ἴσου χαὶ τὴν προχειμένην διιὼν εὐ- 

σχημόνως εὐθεῖαν, ἐπ᾽ ὀχρίβαντος ἄνεισιν αὐτίχα τοῦ ἱεροῦ διὰ 

τῶν βαὑϑμίδων, χαὶ πάντων ὡς εἰχὸς ἑαυτοῦ χαὶ ὄμμα χαὶ νοῦν 

ἀναρτήσας, πρὸς ξαυτόν τε μιχρόν τι πρότερον οἱονεὶ βλέψας, ὡς 
“᾿ Υ τ βαώνς τοῖν ΡΞ α« ᾿ " - ͵ ᾿ - . ’ Α : 

ἄν, οἶμαι, προσεχτιχωτέρο"ς μᾶλλον χαὶ νήφοντας ἐργάσηται τοὺς 

ἀχροωμένους, ἔτι τῆς βαϑείας ἐχείνης σιγῆς πᾶσιν ἐπιπρεπούσης. 

τὸ μετὰ χεῖρας ἀναπτύσσει βιβλίον", ᾿Αλλὰ προσέχειν ἀξιῶ καὶ 
Θ -« 9 ἤ 4 Ἁ Ἁ μ ’ 4 μ 4 “ Ἁ -- 

ὑμᾶς αὐτός᾽ "αὐτὰς γὰρ ἐχείνας ἀπαραποιήτως ἐνταῦϑα τὰς τοῦ 
, , Φ κΆ 4...) 3 , [2 ν - 

μεγάλου προϑήσομαι ῥήσεις, ὡν αὐτήχοος ἐγενόμην. “Τὸ γοῦν 
3 “ ἱερόν", φησίν, “ὁ φοβερὸς ἐχεῖνος ἀνοίξας βιβλίον --- ὦ τοῦ φρι- 

ῳω “Ὥ 

᾿χωδεστάτου χαὶ ϑεάματος χαὶ ἀχούσματος --- ᾿Αχινδύνῳ φησὶ τῷ 

λαλήσαντι βλάσφημα χατὰ τῆς τοῦ Θεοῦ ἐχχλησίας, τῷ ἄλλῳ 

᾿Ιοὐδᾳ, τῷ προδότῃ τῆς εὐσεβείας, τῷ ἄλλῳ ᾿Αρείῳ, τῷ σχίσαντι 

κατ᾽ ἐχεῖνον τὴν τοῦ Χριστοῦ ἐχχλησίαν, τῷ ἁποστάτῃ, τῷ τῆς 

ἀληϑείας προδήλως ἐχθρῷ τε χαὶ πολεμίῳ, ἀνάϑεμα ! Τούτοις 

ὁ λαμπρὸς ἐχεῖνος τῶν ἀρχιερέων χορὺς τὴν σιγὴν εὐϑὺς λύσας 

συνάμα τῷ πλήϑει παντὶ μέγα χαὶ ἐξαίσιον τὰ αὐτὰ ἐπεβόα’ τῆς 

δὲ συμμιγοῦς ταύτης βοῆς εἰς ὕψος ἐξαιρομένης χαὶ τὸ ἀνάϑεμα 

“πολλάχις λεγούσης, ἐπεὶ χαὶ αὐτὸς ὥσπερ ὑπό τινος συνωϑούμε- 

νος ἀοράτως ἀνάγχης τὰ αὐτὰ τοῖς ἄλλοις ἐβόων, εἰς ἐμαυτὸν 

17 ἐργάσηται Μ, ἐργιίσικιτο Β. 
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αὐϑις καὶ τὰς αἰσϑήσεις οἵον ἐπάνειμι, τὸ φοβερὺν ἐκεῖνο τῆς ἅγ- 

γελιχῆς ἀποφάσεως ῥῆμα στρέφων ἐπὶ τῆς γλώττης ἔτι, καίτοι 1: 
“ ( ἴα δν ’ ᾿ς ἊΝ »- ΔῈ ᾿ “« ΦΙΝΝ , ΧΟΝ τῆς θαυμαστῆς ϑεωρίας ἐχείνης ἐξ ὀρθαλμῶν ἤδη μοι γεγονυίας. 

Καὶ ταῦτα μὲν τὰ τοῦ μεγάλου ϑεωροῦ χαὶ μυσταγωγοῦ χαὶ μ΄- 

τοῦ τῶν μεγάλων τούτων δηλαδὴ μυστηρίων. Τίς δ᾽ ἂν ἀμφ'- 
ἡδλλ ΕΝ ΦΟΝ ὃ ο«, ἐς: ᾿-»Ο ἧς ξ 9 ᾿ )ὴς ᾽ ἡμδῆ σα ᾿ ἣ ͵ βάλλοι τῶν τὰ ϑεῖα πεπαιδευμένων οὐρανόϑεν ταύτην ἐξενγνέχῦα! 

τὴν Φῆφον χαὶ βίβλον ἐχείνην εἶναι τῶν πρωτοτόχων, τῶν ἅπο- 

γεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς, χαϑ᾽ ἣν τὰ μὲν ὀνόματα τῶν τοῖς ἅπο- 

στολιχοῖς δόγμασιν ἑπομένων ἐγγράφεται, χατὰ τὴν ϑείαν ἀπό: 

φασιν δήπου -- χαίρετε γάρ, φησίν, “ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς "-, τὰ δὲ τῶν ἀντιπάλων ἐχείνοις ἐξ ἀντιστρόφο" 

διαγραφόμενα μεγάλῳ τινὶ χαὶ φοβερῷ τῷ χηρύγματι παρὰ πάσης 

ἀποβάλλεται συμφώνως τῆς ἐπουρανίου ἐχχλησίας ἐχείνης; “ ποὶ- 

λοὶ γάρ", φησίν, “ἐροῦσί μοι ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρα" ἐφάγομεν ἐνώ- 

πιόν σοῦ χαὶ ἐπίομεν χαὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας ̓, τοῦ- 

τέστι τῶν δογμάτων ἡμῖν ἐχοινώνησας χαὶ μυστηρίων χαὶ πρὸς 

τούτοις τὸ περὶ πολιτείας ἁπλοῦν ἡμᾶς ἐδίδαξας, ἡ χαὶ τοὺς σ"- 

νόντας αὖϑις ἡμεῖς ἐδιδάξαμεν λόγον. “᾽᾿Αλλ᾽ ἐρῶ ", φησίν, “ ἐχεί- 

νοις, ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς" πορεύεσϑε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ ἐργάτα! 

τῆς ἀνομίας" πολλοὶ γάρ εἰσι χλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐχλεχτοί ἢ. 

67. Καὶ τὸ μὲν χατὰ τῶν ὑβριστῶν τῆς ϑεότητος, πᾶδιν 

ἐχείνης ἐνέργειάν τε καὶ χάριν χαὶ ἔλλαμψιν ἀποβαλλομένων χᾶν- 

τεῦϑεν εἰς χτιστὰς τε χαὶ ἀχτίστους ϑεότητας τὴν μίαν φύσιν 

χαὶ δύναμιν χαὶ ϑεότητα χατατεμνόντων, ἐν τούτοις: ἃ δὴ 18! 

πολλοῖς αὐτὸς ἐχεῖνος οἰχείᾳ δηλαδγ ὕετο γλά Πρ17μ8 τ 'ς ς εχ ς χ Οἡλαῦὴ παρέϑετο γλωσσγῃ στηρ!]β 

χαὶ δόξαν ἀληϑῶς τῆς τοῦ Χριστοῦ σεπτῆς ἐχχλησίας, πρὸ δὲ 

πάντων τῷ χαὶ πάντων ἀρίστῳ ταύτης ἐχδιχητῇ καὶ προμάγῳ; 

βασιλεῖ φημι τῷ σοφῷ καὶ γενναίῳ: ὃς χαὶ πρὶν μὲν ἐγχρατῆς 

γενέσϑαι τῶν ῬΡωμαϊχῶν σκήπτρων, ἔτι συνὼν τἀδελφῷ τε χαὶ βα- 
“ Ν ν , 4. ᾿ » -“-᾿ - , -.  » ο, ᾿ σιλεῖ χαὶ τὸ πλέον ἣ χαὶ τὸ πᾶν τῆς ἀρχῆς ἔχων, ὥσπερ ἴσασι πᾶν’ 

τες, ἰσχυρῶς ὑπὲρ τῆς ὀρϑῆς ἔστη δόξης, χάλλιστα σὺν ἐχείνῳ τῇ 

7.8 Ἕβρ. ιβ΄, 28. --- 10 Λουχᾶ τ΄, 20. --- 1415 Λουχὰ ιγ΄, 20. --- 18 Λουχῖ 

ι΄, 27. Ματϑ. η΄, 28. χ΄, 16. χβ΄, 14. --ὀ- 28 βασιλεῖ ΞΞ Ἰωάννη τῷ Κανταχουζηνῷ. 
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ἀληϑείᾳ συστάντες χαὶ συνέσεως περιουσία χαὶ λόγου τὸ τῇς χαχοῦο- 

ξίας περιφανῶς ἀπελάσαντες ψεῦδος, χἀντεῦϑεν οὐ μιχρὸν παρὰ πᾶσιν 

ἀράμενοι χλέος. Οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ τὴν ζωὴν ἐχείνο) τῇ ἀρχῇ 
’ 9 , “ . ’ ᾿υ", [ἡ “«α Ἁ συγχαταλελυχότος αὐτίχα, πολλάχις ἐπί τε συνόδων ἱερῶν χαὶ συλ- 

δτο ν᾿ ῳο--ς [ ’ ΄- . ᾿ ,“" 4»»" ἱ μὴ λόγων τὸν ἤδη μοι ῥηϑέντα δεύτερον ἀποστάτην οὕτως ἐξήλεγξεν 

ὁμαλῶς χαὶ ἀπόνως ἄγαν, οἷα τὰ τῆς ἀρίστης τούτου φύσεως χαὶ 

πῆς τέχνης, ὡς δόξαι μὲν τοῖς τότε παροῦσι χαὶ τὴν γλῶτταν αὐὖ- 

τὴν ἐχείνο" πεοιελεῖν τῇ περιουσίᾳ τῆς νίχης, μηδὲν δὲ νομι- 
αϑῇ" Έ λό" ἣν ᾿ “4. ὍΝ Η ὅλ . ἐξ. λον ὥς γι τ ἦκα εν : - ) ἦναι φιλόνειχον ἣ μάχιμον ὅλως πρὸς ἐχεῖνον εἰπεῖν τι χαὶ 

βλέψχι, ὃ δὴ τῷ διχανιχῷ τοῦ λόγου παρεπόμενον ὥς τ' πεφυχὸς 
“᾿ 6 Α ᾿ 45 Α Α ς “ φ 3 Ἁ - ’ ἴσμεν ὡς τὰ πολλά, ἀλλὰ χαὶ ὑπανέχειν ὡσανεὶ τὸν ἀντίπαλον 

ὀοχεῖν χαὶ συχνὰ περ'τρεπομένῳ καὶ ἰλιγγιῶντι λαβὰς οὐ μιχρὰς 

διδόναι, οἱονεί τινα χεῖρα ὀρέγοντα τὴν ἀνάμνησιν τῶν εἰωϑότων 

ὑπ᾽ ἐχείνου προτείνεσϑα! τοῖς ὑπὲρ τούτων προσδιαλεγομένοις" οὐ 

γὰρ ἐβούλετο χατά τινα δόξαι συντυχίαν ἢ φυσιχόν πως περὶ τὴ" 

διάλεξιν ἄμβλωμα χεχρατηχέναι τοῦ ἀντιπάλου, βεβηχότος δὲ μᾶλ- 

λον χαὶ χατὰ τὴν οἰχείαχν ἀχμάζοντος δύναμιν ἐχείνου περιγενέ- 

σϑα!, ἵνα μὴ τοῦ λέγοντος, ἀλλὰ. τοῦ χατ᾽ ἐχεῖνον εἴη λόγου μά- 

λιστὰ τὰ τῆς ἥττης. Τοσοῦτο τὸ περιὸν ἐν τοῖς ὑπὲρ εὐσεβείας 

διαλόγοις βασιλεῖ τῷ σορῷ τε καὶ πράῳ: μᾶλλον δ᾽ ἡμεῖς οὐχ 
“Ὁ, 

ἄν ποτ τὸ ὃν εἴποιμεν, χοτύλῃ ποταμὸν ὅλον ἀναμετρεῖν ὡς 

ἔτυχε δοχιμάζοντες" ἴτω δ᾽ ὁ βουλόμενος, ὅστις ἂν εἴη, πρὸς αὐὖ- 

τὴν φῆμι τὴν τοῦ πράγματος πεῖραν ἕτοιμος γὰρ ἐκεῖνος παντὶ 

τῷ βουλομένῳ πρός τε διδασχαλίαν χαὶ διάλογον χεχρῖσϑαι δογ- 

μάτων. καὶ πάντως οὔμενουν νεμεσήσει τοσοῦτον ἡμῖν χατὰ πάρ- 

οὗον περὶ τούτων εἰποῦσιν. ἢ μέμψεται μᾶλλον, ὡς μηδέν τ' 

μέγα χαὶ τοῖς πράγμασιν ἀποχρώντως εἰπεῖν δυνηϑεῖσιν- ᾧ δὴ χαὶ 
9 λ. ἤ ᾿ Ύ . ΄“ὖ 9 ᾿ ω " αὐτὸς μάλιστα τίϑεμαι, τὴν ἧτταν ὁμολογῶν εὐγϑωμόνως" οὕτω χαὶ 
, , ; , » δ “« ΡῚ νι ᾿λ γάρ μοι προσέσται πως τό γε μὴ χαϑάπας ἡττῆσϑαι. ᾿Επεὶ δὲ 

“ , « ͵ 9 ᾿ Ἁ -« [ μ χαγαρῶς χαὶ τοῦ βασιλείου χράτου)ς ἐπέβη καὶ τῆς φίλης εἰρήνης 

χαὶ τῶν χαταλλαγῶν, κατὰ τὰ πάλαι συντεϑειμένα, πρὸς αὑτόν τε χαὶ 

τὸν Θεὸν αὐτουργὸς ἐγεγόνει, ταύτην ἀρίστην οἱονεὶ χαταβάλλετα!: 
«Ὁ -«- ’ , ιν δ» ἊΝ ἌΣ 

χρηπῖδα τοῦ χράτους, εὐχαριστήριον εἴποι τις ἂν τῆς παραδόξου 
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’ ᾿ « 4 « Ύ “ ’ , δ 

σωτηρίας χαὶ τῆς ἀπαλλαγῆς, ὧν διῆλθε ποιχίλων ϑανάτων, τῇῷἢ 
“- (.- -Φ΄,,»Ὕ ,.. 4 5 ’ . ᾿ »»" ; ᾿ Ύ 

τῆς ὁρῦτς δόξης ἐπ᾽ ἐχχλησίας ἀναχήρυξίν τε χἀὶ παρρησίαν" εὐρξ 
δ Ἁ Α - - ἤ Α γ"ς ᾿ ᾿Ὶ ἂψ 4. "εν γὰρ χαὶ τὴν ἀδελφὴν τε χαὶ βασιλίδα χάλλιστα χατὰ τῶν αὐτῶν 

τε χαὶ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ἱσταμένην τε χαὶ συναγωνιζομένη" χα! 
« ’ , «ς ’ Α ’ 4πιἋ 4“, ΄ἷΝἪΆ τοῦ μεταστάντος ἀνὴρός τε χαὶ βασιλέως οὐδὲν ἔλαττον σπεύδο"- 

σαν ἔγχε!» ἐν τούτοις ἥτις ἄρα χαὶ τὸν χαχῶς ὑπερμαχοῦντι 

τῆς ἀντιπάλου μοίρας τοῦ ϑρόνου χαϑεῖλε, συνόδῳ χανονιχὴ ὃ: 

λαδὴ χρησαμένη τῶν ὀρϑὰ τὸ τηνιχαῦτα φρονούντων ἀρχιερέων. 
πα τ ξα, ἡ  υξ τῶ ΠΕΣ ΕΣ, τε ΘΝ δρὸν δ π δες μιχρῷ πρὸ τῆς ἐς Βυζάντιον τοῦ βασιλέως εἰσόδο" χαὶ τοῖς ἄγω 

νισταῖς τῆς ὀρθοδοξίας χάλλιστα χαὶ μετὰ παντὸς τοῦ γινομένου 
- “ἊΝ ᾿ ᾿ 4 Φ α'᾽ ι Ἁ » 

συστᾶσα. τούτους δὴ λέγω τοὺς χαϑ᾿ ἡμᾶς σοφούς τε χαὶ ναι:- 

ραΐους χαὶ μέγρις αἵματος αὐτοῦ ζηλωτάς, εἰ δεήσειε, τῶν τοιοῦ- 

των χαλῶς ἐνταῦϑα χαὶ διανοηϑεῖσα χαὶ πράξασα χαὶ τῆς εὑσε- 

3οῦς βασιλείας ἀξίως. Ταῦτα τοίνυν οὕτως εὑρὼν ὁ σοφὸς βασι- 
φ, Ύ -- 4 , ᾿ ; 

λεύς, ὅπερ εἶπον ἤδη, χατὰ πρόνοιαν ἐναρξάμενα ϑειοτέραν χᾶ! 

ϑεμελίους ὑποβληϑέντας χαλοὺς τοῦ παντός, ὡς ἂν μὴ τισιν ἄρα 

χαὶ χαινοτημεῖν αὐτὸς νομισϑείη. τοὺς μὲν ἀμυνόμενος. τοῖς δ᾽ αὐ 
Σ ’ ΡῈ ἊἝ - Ὡς “ΨΦ.ι.Α “Δ ) 20 ᾿Ὶ . -," ἣ ᾿ ; 

χαριζόμενος δῆϑεν δ'ὰ τὰ προλαβόντα, τὴν ξαυτοῦ γνώμην χα! 

τὴν τέγνην ἐπιδείχνυτα! μετὰ πολλοῦ γε τοῦ περιόντος, τὰ συν- 

τρίμματα τῆς τοῦ Χριστοῦ νύμφης, τῆς ἐχχλησίας, εὐτέχνως ἅμα 

χαὶ συνετῶς ἀνοιχοδομήσας. πανημέριον ἑαυτὸν διδοὺς ταῖς ὑπὲρ 

τούτων ἱεραῖς τῆς ἐχχλησίας συνόδοις, χαὶ ῥήτωρ αὐτὸς χαὶ ποῶ- 

τος χαὶ μόνος ὧν ἀγωνιστὴς τῶν τοιούτων χαὶ πολυξ!δῇ τινὰ 

διαφέρων τὸν πόλεμον πρός τε χαχοδοξίαν χαὶ τοὺς φιλονείχως 

ἄλλως χαὶ φϑονερῶς ἀντιτασσομένουης τῷ λόγῳ τῆς ἁληϑείας, ΠῚ] 

γε χαὶ 'λονειχίαν ἐγχλητέον ἐχείνοις, ἀλλὰ μὴ προδήλως ἔχϑραν 

χαὶ τῇ- ὁρϑῆς δόξης ἔχπτωσ)». πως δὲ χαὶ τὸν μέγαν ὁ ϑ4."- κα! 15 ρυὴς “φ Ὡς ἀν νὴ), .ΧΞ Σὲ χα! τ βεγαν οι 

μαστὸς βασιλεὺς εὐχαῖς τε χαὶ παραινέσεσιν ὑπαλείφοντα χαὶ ταῖς 

7 γέγει περὶ τῆς χαϑαιρέσεως τοῦ πατριάρχου Ιωᾶννου τοῦ Καλέχα. "Ομρὰ 

Κανταχουΐς. τ. 1. σ. 002-Ο07, καὶ τ. 1Π1, σ. 180. --- 37:28 ὁ Κανταχουζυηνὸς ἔπλεξε 

τὸ τοῦ ὁσίου δ άβχα ἐγχώμιην οὕτω (τ, [1], σ. 209)" «Σαβας, ὃς πρὸς τῇ Βατοπεδίου 

μονὴ τὸν ἀσχητιχὸν γνὺξ δρόμον χαὶ πολλοὺς ὑπὲρ ἀρετῆς χαὶ θαυμασίους ἐπεδείξατο 

ἀγῶνας». Καὶ πάλιν (5. 218)" «Σάβαν δὲ διὰ τὸ ἀρετῇ τῶν ἄλλων (᾿Αγιορειτῶν) ὑπε- 
ρέχειν καὶ γνωρηλώτατον τῶν βασυέως (Ἰωάννου τοῦ Κανταχουζηνοῦ) φίλων εἶναι» χτ).--- 

28 ὑπαλείφοντα Μ, ἥχοντις Ἡ. 



-- 339 -- 

προρρηϑείσαις ἀποχαλύψεσιν ἐπὶ πᾶσ! ϑ3εβαιοῦντα τὸν ὀρϑὸν λόγον, 

ᾧ δηλαδὴ χαὶ προσχείμενος ἦν χαὶ συμπεφυχὼς ὡσπερεὶ τὴν Ψυ- 

χὴν καὶ τῆς ἱερᾶς ἐχείνου Ψυχῆς χαὶ γλώττης ἐξηρτημένος. 
«4. ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν περὶ τούτου λόγος τέως ἀναβεβλήσϑω, μείζονος ὧν 

ἱστορίας, οὐ πρὸς τὴν παροῦσαν ἀχολουϑίαν τοῦ λόγο)" τοῦτο δὲ 

μόνον τελευταῖον εἰπὼν τῷ τέλε: τοῦ μεγάλου χαὶ αὐτὸς συγχα- 

ταπαύσω τὸν λόγον. 

68. Εἶχε μὲν τῶν πόλεων βασιλὶς ἢ Κωνσταντίνου φημὶ τὸν 

σοφὸν βασιλέα τῶν τε πραγμάτων βασιλιχῶς ἀντεχόμενον ἤδη 

χαὶ μετὰ πολλῆς τινος τῆς ὁμοφροπηύνης τε χαὶ τοῦ φίλτρου τῷ 
ῳ 

(εἴ τε χαὶ βασιλεῖ συμβασιλεύοντα χαὶ συνόντα, καὶ τἄλλα δὴ τὰ ζ 

χατὰ μέρος χατὰ τὴν τῶν θεοφόρων ἐχείνων ἀψευδῆ πρὸς τὴν βασ’- 

λίδα πρόρρησιν ἀπαραλείπτως ἐνηργηχότα, ὡς μηδὲν τὸ παράπαν 

ὧν λόγων ἐχείνων διαπεσεῖν, ἵνα μὴ τοῖς χαϑ' ἕχαστον αὐτὸς ἐπε- εἰ 

4“ιῚ Ὄ εἶχε δὲ καὶ τὸν ϑαυμαστὸν αὖϑις Σάβαν μετὰ τὸ τὴν φυγάδα χαὶ 

“ἢ πόδημον αὖδις εἰρήνην ἰδεῖν χατιοῦσαν χαὶ τὰς φίλας καταλλα- 

γὰς χαὶ τὴν χοινὴν ὁμοφροσύνην τοῦ χαταλειφϑέντος χριστωνύμου 

πληρώματος, ὑπὲρ ὧν ηὔξατό τε πολλάχις χαὶ δαχρύων ἀτρῆχε 

πηγὰς ἰλαστηρίους πρὸς τὸν χοινὸν δεσπότην, ἐφ᾽ ἱκανὸν ἑορτά- 

ζοντα χαὶ ψυχῇ καὶ φωνῇ χαὶ παντὶ τῷ διαχειμένῳ τῆς γνώμης 

τὸν εὐγαριστήριον ἀξίως ἀποδιδόντα χαὶ τῷ σεσωχότι προϑύ- 
᾿ 

. υὑὼς τὰ σῶστρα ϑύοντα. Ἐπεὶ δὲ χαὶ τούτων ἀρχούντως εἶχε, 
( “ 4) ἐς 1 , ὙΠ» ς ν ι , Δεῦρο ᾿, φησίν, “ὦ φίλος ἡ, τῷ μαϑητῇ χαὶ συσχήνῳ, 

, Ἁ Ἵ μ - μὲ , ᾿ ἡεὴ Α 9 ἙΝ Ρ χαὶ τὸ παρ᾽ ἡμῶν ὀφειλόμενον χατά γς- τὴν ἐντολὴν ἀποδεδώ- 

ρότερον ἰχανῶς τοῖς ἀλγοῦσ! 
φρ-ὠΗ ἤ ως πῶ ΞΞῚ 

χαμεν ἤδη, συναλγήσαντές τε πὶ 

χαὶ τοῖς εὐφραινομένοις αὖϑις ἐπὶ τῇ χοινῇ συμφωνίᾳ χαὶ τῇ 

τῆς εἰρήνης ἐπανόδῳ τὰ εἰχότα συνευφρανϑέντες. --- γαίρειν γάρ. 
Ὶ . Α ΨΨΆΡΙΝ τ “Χ,ςΩ ᾿ ἐπ ᾿ ἢ φησὶν ὁ χλεινὸς διδάσχαλος Παῦλος, μετὰ χαιρόντων χαὶ χλαίειν 

μετὰ χλαιόντων, τὸ αὐτὸ φρονεῖν, μηδὲν χατ᾽ ἐριϑείαν πράσσον- 
. 4. δ 4 -ς Ἁ «- ’ -ωᾳ κ»ν « 

τας, ἀλλ᾽ ὅσα πρὸς οἰχοδομὴν τοῦ πλησίον ---, δεῦρο τῆς πολιτείας 

ἡμῶν χαὶ τῆς προσηχούτης ἡμῖν ἀχριβείας τε χαὶ χαταστάσεως χαῦ᾽ 

17 ὁμοφροσίνην Β, συμφωνίαν Δί. -- 21 29 Ῥωμ.. ι3΄,. 1ὅ. 10. Φιλ'π. β΄, 9. 8.-- 

29 ἐρίϑεια» λ18, 
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ἑαυτοὺς ἐχώμεϑα πάλιν" χαὶ μέλι γὰρ εὑρών, τῶν σοφῶν φησί τις, 

συμμέτρως φάγε, ἵνα μὴ πλησθεὶς ἐμέσῃης" ἄλλως τε χαὶ τοῦ τῆς 

ζωῆς ἡμῖν τέλους χατὰ πόδας ἰόντος νήφειν εἶναι πᾶσαν ἀνάγχγ». 

χατὰ τὰς δεσποτιχὰς ὑποῦύχας, καὶ τὸν νοῦν αὐτόϑι προσέχειν, μή 

ποῦ χαὶ ἀνέτοιμο! φανείημεν ἐπ᾽ ἐσχάτων". Καὶ ταῦτα μὲ" ὁ μέγας. 

τὰ οἰχεῖαχ χαὶ προσήχοντα πο") χαὶ λέγων χαὶ πράττων ἑαυτῷ 

πάντως χαὶ τὴν τελευτὴν ἐγγὺς οὖσαν προαναχροη)όμενος ἤδη" ἔπε! 

δὲ χαὶ ποιμένος ξδε!, τῇ λογιχῇ δηλαδὴ τοῦ Χριστοῦ ποίμνη, χα; 

ἢ τῶν ἐχχλησιὼν χεφαλὴ τὸν αὑτῆς προστησόμενον ἀξίως ἐζήτει, 

ψήφους ὁ βασιλεύς, χατὰ ϑείους δηλαδὴ ϑεσμούς, ἐχϑέσθϑα! προ- 

τρέπτετα! τὴν τοῦ Θεοῦ ἐχχλησίαν. Τῶν γοῦν ἀρχιερέων εἰς 

ταὐτὸ συνιόντων, πολλοὺς μὲν εἴγον αἱ Φῆφοι χαλούς τε χαὶ ἀγα- 

ϑοὺς ἄνδρας χαὶ προσήχοντας δήπου ταῖς αἱρέσεσι! τῶν τηλιχούτων 

ἀξιωμάτων" ἐπεὶ ὃὲ συμφωνεῖν οὐχ ἔσχον χαϑαρῶς ἐτ᾽ ἕν' τῷ 

τῶν πάντων, ἀλλ᾽ ἐσχίζοντο ταῖς γνώμαις ἐπὶ πολύ, τῶν μὲν 
Ἵ 6 Α 

ἐχείνῳ προστιϑεμένων, ὡς ἂν ὑπὲρ τῶν μεγίστων πε- 
, 

{ -ΨΦ .. 

τοῦτῳ, τῶν ὁ [ 

φυχότος αὐτοῖς τοῦ ἀγῶνος, χαϑάπερ ἔδος ἐν τοῖς τοιούτοις (μᾶλ- 
ω ω 

λον ὃὲ χαὶ ὑπὲρ τὸ ἔϑος ἦν ἢ συμπεσοῦσα τὸ τηνιχαῦτα διχόνοια 

χαὶ ἀμφιβολία, πολλῶν τινων πεφυχότων τῶν εἰς τοῦτ᾽ αὐτὸ συνω- 

ϑούντων αἰτίων), ὁ σοφώτατος βασιλεὺς μετὰ τοὺς πολλοὺς ἐχεί- 

νος διαύλους χαὶ τὰς ἔτ᾽ ἐχάτερα τῶν αἱρουμένων τροπάς τε χαὶ 

μεταχλίσεις τὸν περὶ τοῦ ὕείο" Σάβα προβάλλεται λόγον χαὶ ὅτ' 

δεῖ Ψψηρίζεσθαι χαὶ τοῦτον εἰς πατριάργην. ἽΔμα δὲ τῷ λόγῳ ἐν 

1.2 Παροιμ. κε΄, 16. --ο 8 ποιμένος ἔδει τὸ μετὰ τὴν ἔτει 1847-ῳ χαϑαίρεσιν τοῦ 

πατριάρχου Ἰωΐννου τοῦ Ἰζαλέχα. --- 16 ἐχείνων Β. -- 28 ψηφίζεσθαι χαὶ τοῦτον 

εἰς πατριάρχην] περὶ τῶν ὧδε χαὶ κατόπιν ὑπὸ τοῦ Φιλοϑέου οἰηγδοϊβενῶν περὶ τῇς 

προβολῆς τοῦ ὁπίου Σαβα εἰς ἘΠΕ τὸν οὐδὲν οὐδαμοῦ λέγει ὁ Κανταχουζηνὸς ἐν 
“-- ᾿] ᾿ ᾿ , "ἡ »,. " 

ταῖς οἰχείαις ἱστορίαις ἁπλῶς ὃὲ μόνον ἐσημειώσατο χενάς τινας λέξεις περὶ τῆς γ:- 
νομένης τὸτΞ: ἐν 

πατριάρχην προβολῇ 

-» 

ἢ ἐχκχλησίχ Κωνσταντινουπόλεως στάσεώς τε χαὶ ἔριδος πρὸ τῆς εἰ; 

τοῦ ᾿Ισιδώρου (τ. 11]. σ. 28 - 20)" ἀλλ᾽ ὁ Φιλόϑεος χαὶ ἐν ἐτξέηο 

οὐκείῳ πονήματι, ἐν τῷ τύποις ἤδη ἐχδιδομένῳ βίῳ τοῦ πατριάρχου ἀγίου ᾿1σιδώφου, 

- 
᾿ 

- 
Ὧςξ 

βεβαιοῖ τὰ περὶ τὸν Σαβαν γενόμενα, γράφων αὐτολεξεὶ ταῦτα᾽ «ψρόνου δὲ τινος μεταξὺ 

διαγεγονότος, καὶ τῆς χοινὴς τῶν πιστῶν ἐχχλησίας τὸν χοινὸν προστάτην χαὶ τὴν τῶν 
πατέρων ἀρχὴν χατὰ νύμους δηλαδὴ θείους ἐπιζητούσης, οὐ υὴν οὖν ἀλλὰ χαὶ 355:- 
λέως αὐτοῦ καὶ σφόδρα βουλομένου καὶ πρὸς τοῦτ᾽ αὐτὸ τοὺς τῶν ἐχχλησιῶν χ1: 

ϑηγχεμόνας καὶ τοῦ πράγματος διαγνώμονας ἐπισπεύδοντος, ἐπεὶ πολλοὺς μέν τινᾶς 



Ξξε 9 41. 5Ξ5 

τούτῳ πάντων συμφωνησάντων ἀϑρόον, οὐχ ἀρχιερέων φημὶ μόνον, 

ἀλλὰ χαὶ τῆς ἐχχλησίας ὁμοῦ πάσης χαὶ τῆς συγχλήτου χαὶ σχεδὸν 

ἅμα τῆς πόλεως πάσης, χαὶ μεγάλως ἀνευφημούντων ὑπὲρ τούτο" 
Ἁ ’ } Ἁ Ἁ ι Ἃ ’ μΑ Ἶ 

τὸν βασιλέα χαὶ τὴν περὶ τούτο) προβολὴν ϑείαν ἄντιχρυς εἰνα! 

λεγόντων, τάττεται τὰ πρῶτα τῶν ΦΨηφιζομένων ὁ μέγας" χαὶ 

πρῶτα μὲν ὁ πρῶτος τῶν τοῦ βασιλέως υἱῶν, ὁ σοφὸς δηλαδὴ 

τοῦ σοφοῦ, παρ᾽ αὐτοῦ φημι τοῦ πατρὸς χαὶ δεσπότο" στέλλετα! 

πρὸς τὸν μέγαν, ἐπόμενον ἔχων χαί τινα τῶν τῆς ἐχχλησίας προ- 

χρίτων" ὃς δὴ χαὶ φύσει χαὶ πείρᾳ χαὶ μελέτῃ τῶν χαῦ᾽᾿ ἡμᾶς 

Γραφῶν, χαὶ πεπαιδευμένῃ προφορᾷ λόγου χαὶ πᾶσι δηλαδὴ τοῖς 
; Ω ΄" “- , Ύ Ἁ -“ἷ΄ 5 “- 3 

χαλλίστοις υἱὸς ὧν τοῦ γεγεννηχότος, εἶτα χαὶ ταῖς ἐχεῖϑεν ἐντο- 
΄ἂκἃκῳ 

λαῖς χαὶ τοῖς νοήμασι σίδηρος χαϑαπερεί τινι βαφῇ στομωϑείς, 
’ “4 » 4 “, “, 

τί μὲν οὐχ ἔλεγε, τί ὃ 9 οὐχ ἐποίει. νῦν μὲν εὐαγγελιχοῖς τὲ χαὶ 

φ» Σὶ 
- ἐὲ μ -“ »Ψ ο“ - ς“» » ᾿ τοστολιχοῖς ἐπιχειρήμασι, νῦν ὃὲ ταῖς βασιλιχαῖς ἀξιώσεσι χαὶ 

τῇ τῆς ἐχείνου στοργῆς ἀναυνήσε: χαϑάπερ τι γρέος διχαιότατόν 

τε χαὶ ἀπαραίτητον τὴν" συγ ταῦεπσ') ἀπαιτῶν: Ἔπε! δὲ ἐχεῖνος 
9 ᾿ 

ἔχ πρώτης εὐϑὺς ἀπαγορεύων τὴν προύχλησιν ἦν, οὐδ᾽ ἂν εἴ τ' ξΞᾺ τῷ ἢ 9 ξΞ ς ἦν 10ρ ΤῊΝ προ νὴ ι 13)» τ' 

χαὶ γένοιτο φάσχων αὐτὸς ἐπιχειρῆσα' ποτε τοῖς τοιούτοις, πάλα! 

γὰρ ἀρχούντως ταυτὶ βεβουλεῦσηαι χαὶ διὰ τοῦτο μεταϑήσειν τὴν 

καὶ χαλοὺς αἱ τῆς ἐχχλησίας καὶ τῶν ταύτης προϊσταμένων εἶχον ὡς ἔϑος 'νῆφοι, 
συμφωνεῖν ὃξ χαϑχρῶς ἐφ᾽ ἑνὶ τῶν πάντων αὐτοί τε χαὶ βασιλεὺς ὁ χράτιστος οὐδα- 

πῶς εἶχον, ἐπὶ τὸν θαυμαστὸν ἐχεῖνον Σάβαν μεταφέρουσιν ὁμοῦ πάντες τὰς Ψή- 
φοὺυς, Σάβαν φημὶ τὸν ἐμόν, τὸν περιφανῆ χαὶ κάλλιστον πολίτην τῆς ἐρήμου τε χαὶ 

ποῦ ᾿Ἄϑω, τὸν τῆς πράξεως ὁμοῦ χαὶ τῆς ϑεωρίας ἀπερίτρεπτον στῦλον, τὸν μέγιστον 

ὄντως χαὶ λαμπρὸν οἶχον τῆς ἀνωτάτω χαὶ πρώτης σοφίας ἐπεὶ δ᾽ 
ἦς χαὶ βασιλέως ὁμοῦ χαὶ συγχλήτου χαὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἐπ᾽ ἐχείνας τῆς ἐχχλησίας 
τ-ροκαλουμένης, ὁ σοφὸς βασιλεὺς μετὰ τὴν πολλὴν πρὸς ἐκεῖνον πεῖραν χαὶ τὰς ἐπὶ 
πλεῖστον θαυμαστὰς (χεσίας, προσϑήσω δ᾽ ὅτι χαὶ τὴν χαινὴν ἐχείνην βίαν διὰ τὸν πό- 
ὃ)ον --ἶρα καὶ γὰρ καϑ' ὑπερβολὴν τῆς πνευματικῆς ἀρχῆς ἐκείνου χαὶ προστασίας ---, τὴν 

εἰς τὸ πρᾶγμα συγχατάϑεσιν ἀπαγορεύσας ἐκείνου (πῶς γὰρ οὖ; τῆς προνοίας πόρρωϑεν 

ἄλλως περὶ τούτων αὐτῶν καὶ βουλομένης χαὶ προχατασχευαϊούσης), ὡς ἔφην, εἰς δευ- 

πέραν ἔρχεται πείρας ὁδόν, χαὶ πείϑει, πλεῖστα τοῦ ἀνδρὸς δεηϑείς, ὀψὲ ὃὲ ποτε χαὶ 

Ἵ - 3 Φ 

ἐχεῖνος ἀνένδοτος 

Π 

»γ τοῦτο καὶ μόλις ἀναβαλλομένου, χάχεῖνα δι᾿ ἔρωτα μετριοφροσύνης πείϑεται δ᾽ οὖν 
ὥμως ὁ μέγας, τοῦ ἡ δοκεῖν ὥσπερ ἐπίτηδες τὸν φίλον ἀεὶ βούλεσϑαι λυπεῖν βασιλέα, 

παρὰ Θεοῦ ζητῆσαί τε χαὶ μαϑεῖν τὸν τῆς μεγάλης ἄξιον προστασίας. χαὶ μέντοι γε 

“ααὶἰ δεῖται καὶ τῆς ἀποχαλύψεως αὐτίχα τυγχάνει τοῦ μυστηρίου, τον ϑαυμαστὸν ᾿[σί- 

ὥωρον αὐτὸν ἐκεῖνον παραδείξαντος» χτλ, --- 12 σίδηρος χα, βαφὴ στομωϑείς] Σοφοχλ. 

Αἴας, στίχ. 651 «Ἰκ ἀγὼ - - βαφῇ σίδηρος ὡς ἐδ ηλύνϑην στόμα πρὸς τὴησὸς τῆς γυνχικόξς». 
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"μην οὐχ οἷόν τε--- Μὴ τοίνυν τὸν χαιρὸν ἀναλίσχοντες᾽", 

φησίν, “εἰς οὐδὲν δέον ἑαυτοῖς τε χἀμοὶ πόνους διαχενῆῇῆς προῖε- 

νεῖτε "--, τὴν συγχατάϑεσιν ὁ τοῦ βασιλέως ἀπαγορεύσας υἱὸς τῷ 

πατρὶ μηνύει τὴν ἧτταν, μείζονος συμμαχίας δεῖσϑαι τὸ πρᾶγμα 

λέγων, ἅτε δὴ χαὶ πρὸς ἰσχυρότατον ἀνταγωνιστὴν τοῦ ἀγῶνος 

ὄντος. Ὁ ὃξ φιλόχριστος βασιλεύς, τόν τε χορὸν τῶν ἀρχιερέων 

εὐϑὺς χαὶ τὴν σύγχλητον μεϑ᾽ ἑαυτοῦ συμπαραλαβών, αὐτὸς ἐχεῖνος 

ἄπεισι πρὸς τὸν μέγαν, χαὶ λόγους πρὸς ἐχεῖνον εἰπών, λόγο"ς 

ἄντιχρυς ϑείους (χαὶ τί γε ἄλλο, ἣ τῆς αὐτοῦ τε διανοίας καὶ τῆς 

ἀκοῆς ἐχείνης ἀξίους , οὃς χαὶ τὸ συγγραφῇ διδόναι παίδευμα χαὶ 

κανόνα τινὰ τοῖς τε Ψηφιζομένοις ὁμοίως χαὶ τοῖς ἐπὶ ταύτην 

ἰοῦσι τὴν προστασίαν εὐχῇς ἔργον ἐμοὶ χαὶ ἱστορίας ἰδίας), ε΄ 
Α 

“ οεξῆς χαὶ πλείστην ὅσην τὴν ἀπὸ ψυχῆς ἐχεσ' αν προσῆγεν ὑπὲῦ 
ΒΝ 

ἑαυτοῦ τε χαὶ τοῦ πληρώματος παντὸς τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐχχλη- 

σας, καινήν τινὰ χαὶ ἀπαράμιλλον ἐπαγγελλόμενος τὴν ξαυτοῦ 

πρὸς ἐκεῖνον ὑπαχοὴ» περὶ πάντα καὶ τὸ ταῖς αὐτοῦ βουλαῖς τε 

χαὶ νεύσεσ'ν, ὅσα “ἢ χαὶ Θεῷ, μετὰ παντὸς ἄγεσϑαι τοῦ προ- 

ϑύμου. Τῶν μὲν οὖν μεγάλων ἐχείνων λόγων χαὶ τῆς σοφίας ὁ 

μέγας ϑαυμάζειν εἴχεν, οὐδ᾽ ὅσον ἄν τις χαὶ φήσαι, τὸν βασιλέα. 

τὴν δὲ γνώμην ἀπαράτρεπτον αὖϑις εἶχεν. “Οϑεν εὐϑὺς ἐξαναστὰς 

τοῦ συλλόγου τῆς χειρός τε λαμβάνετα! τούτου καὶ μόνος 7εν0- 

μενος ἐχεῖνος πρὸς μόνον, “᾿Αδύνατόν μο!", φησί, “ϑειότατε δέ- 

σποτα, τῇ ψήφῳ ταύτῃ χαϑυποχύψαι, τοῦ Θεοῦ χαϑάπαξ μὴ βου- 

λομένου" πρὸ γὰρ τριῶν τούτων ἡμερῶν ἀπεχαλύφϑη μοι παρὰ 

τοῦ ἀγαϑοῦ ταῦτα, χαὶ τὸν τρόπον εὐϑδὺς τῆς ἀποχαλύφεως. 

ὅστις ποτὲ ἦν, διεξήε!. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἄλλως εἰρῆσϑαι τῷ μεγάλῳ 

ταῦτα νομίσας, ὡς ἂν ἐχεῖνον παραχρούσασϑαι δυνηϑείη, “ Κά- 

μοί", φησίν, “αὐτῷ πρὸς Θεοῦ δεδήλωται, πάτερ, μὴ ἂν ἄλλον 

γενέσθαι πατριάρχγην, τό γε νῦν ἔχον, ἀλλ᾽ ἣ πάντως τὴν σὴν 

ἀρετήν. τοῦτο γὰρ ἐχείνῳ πρὸς βουλῆς ἄντιχρυς εἶναι". Εἶτα χα! 

πολλὰ τούτου δεηϑεὶς αὖϑις χαὶ πάντα λογισμὸν ὑπὲρ τοῦ πεῖσα! 

χινήσας, ἐπειδὴ πειϑόμενον ὅλως οὐχ εἶχε, λύπῃ βαρείᾳ χάτοχος 

ἐξανίστατα! τῆς χαϑέδρας. Τούτου τὴν ἀξίωσιν οἱ λογάδες διαῦε- 
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Ξάμενοι τῶν συνόντων, ὅσοι τε τῶν ἀρχιερέων χαὶ ὅσο! δηλαδὴ 

τῆς συγχλήτου χαὶ τῶν ἄλλως ἀρετῇ τε χαὶ ἀξιώμασι προεχόντων, 

ποίαν ὁδὸν ἣ τίνα τρόπον διαλέξεως οὐ μετῆλθον, νῦν μὲν γρα- 

τιχοῖς ἐπιχειρήμασ', νῦν δὲ σοφῶν τε χαὶ σπουδαίων ἀνδρῶν πρά- 

ξεσί τε χαὶ λόγοις. χαὶ ποτὲ μὲν τῷ παραινετιχῷ, ποτὲ δ᾽ αὖϑις 

τῷ διχανιχῷ γρώμενοι τοῦ λόγου χαὶ τούτων ἑνί γέ τῷ πείσειν 

πάντως ἐπιχειροῦντες: ᾿Αλλ᾽ ὁ μέγας πᾶσιν ὡσαύτως ἀνένδοτός τε 

χαὶ ἀνεπιχείρητος ἦν, οὔτως εὐχερῶς τὸ παρ᾽ ἐχείνων προβαλλό- 

μενον ἅπαν λύων, ὡς μηδὲ σπουδῆς μηδ᾽ ἐπιχειρημάτων δοχεῖν 

ὀεῖσϑαι πρὸς ταῦτα, τῷ συντετελεσμένῳ χαὶ συντετμημένῳ δηλαδὴ 

χατὰ πάντων γρώμενος λόγῳ χαὶ τῇ σοφίᾳ τοῦ χαϑαρῶς ἐνοιχή- 
ἢ 

σαντος τῇ Ψυχῇ πνεύματος" οὐ δὴ χαὶ τῆς εὐωδίας μάλα δαψιλῶς 

χαὶ τοῖς ἐχτὸς διαδ'δομένης μᾶλλον ἘΝ σπᾶτο τοὺς ἐραστὰς ὁ μέ- 

γας χαὶ πρὸς τὸν ἐχείνου πόϑον σφοδρότερον ἀνεφλέγουτο, χαὶ οὐδ᾽ 

ἀποστῆνα! τὸ παράπαν ἠξίουν, χαίτοι γε πολλὰ πρὸς τὴν ἐχείνων 

ἀναχώρησιν λέγοντος αὐτοῦ χαὶ ποιοῦντος. Ὃ ὁξ βασιλεύς, χάτο- 
«- » τὴν λ » φῷ “--- - Ὶ ῥ᾽ σὴν “ἰὰτ δῆλ τ γι ᾿ γος ὧν ὅλος τῷ περὶ αὐτὸν φίλτρῳ, δῆλος ἣν οὐδ᾽ ἀποστῆναι 

τοῦ πράγματος οὐδὲ τοῦ τόπου τὸ παράπαν βουλόμενος. “Οὐδὲ γὰρ 

φέρει", φησί, “τὴν ἀναβολὴν ὁ 
ὲ 

} 

πόϑος. ᾿Ενταῦϑα μὲν οὖν ", ἔλεγς, 

αἱ παραμενοῦμεν χαὶ διανυχτερεύσομεν, χαὶ οὐδ᾽ ἀποστησόμεϑα τὸ 

παράπαν, μᾶλλον μὲν οὖν χαὶ βασιλέα χαὶ βασιλίδας αὐτὰς καὶ 

χοινῇ πᾶσαν ἐνταῦϑα τὴν πόλιν ταυτηνὶ συναϑροίσομεν, ἕως ἂν 

τοῦ σπουδαζομένου τυχεῖν ἡμῖν γένηται". Τῆς γοῦν ἡμέρας ἤδη 

παριούσης ἐν τούτοις, πείϑεται παρὰ τοῦ τῷ μεγάλῳ συνοιχοῦντος 
ρ ΄ᾳὖ 

ὁ βασιλεὺς τῆς ἐνστάσεως ὑφεῖναί τι χαὶ δοῦναι χαιρὸν ἐχείνῳ 

πρὸς ἀναψυχήν τε χαὶ διάσχεψιν. “Οϑεν χαὶ τοὺς συνόντας λαβὼν 
ἐσ 

πρὸς ἑ οὐδὲ 

γὰρ ἠρεμεῖν ὅλως εἶχε----δευτεραῖος ἐφίσταται: πάλιν, τοὺς αὐτοὺς ἢ 

σπέραν ἀετ δι; χαὶ τὴν μετ᾽ ἐχείνην διαλιπὼν μόνην 

χαὶ πλείονας ἑπομένους ἔχων, χαὶ τὴν μετ᾽ αὐτὴν ὡσαύτως χαὶ 

τὴν μετ᾽ ἐχείνην ὁμοίως, μέχρι δηλαδὴ χαὶ τῆς πέμπτης, τοῖς 

αὐτοῖς τε χαὶ πλείοσι χρώμενος λόγοις χαὶ πανταχόϑεν τὰ τῆς 

πειϑοῦς ἐρανιζόμενος φάρμαχα. 
μι) 

69. Ἔπε: δ᾽ ὁ μὲν Ὑρόνος ἐτρίβετο μάτην. ἀνένδοτοι δ᾽ ἴσαν ᾿ τς! με χΧρ ζ ρὶς μ. 13) ςνῶοχ 
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,“βμν Ἁ “ἦ φᾺ Ἁ Α Α « ρ» «.φλ ,Ὶ ςΕε] 

ἐξίσου χαὶ ἄμφω, ὃ μὲν περὶ τὸ πεισθῆναι, ὁ δὲ βασιλεὺς αὖϑες 
- 

περὶ τὸ ἀποστῆναι, πρᾶγμα γίνεται τῆς τῶν ἑχατέρων σπουδῆς 
“᾿ " ΄σω «« ι [,ῳ᾿ ᾿ ὄντως ἄξιον. ἀμφοτέρων γὰρ ἔγωγε τὴν τῆς ἀρετῆς ὑπερβολὴν 

χαϑ᾿ ὑπερβολὴν ἄγαμαι, τοῦ μὲν ὅτ' τὴν διδομένην τιαὴν. καίτο: 

1 τοσαύτης ἐπιτεῦείσης ἀνάγχης, ὥστε μηδ᾽ ἐξεῖναι λέγειν τε 

χαὶ ϑαυμάϊζειν ἀξίως, ἡσυχίας ἔρωτι ξένῳ χαὶ τῷ μὴ δύνασϑα! 

τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ ϑεωρίας χαὶ τῆς ἐντεῦϑεν ὑπερουοῦς χαὶ 

ὁπηοῦν ἀποστῖνα! γλυχύτητος παντὶ τῷ θυμῷ διαπέφευγε᾽ τοῦ δὲ 
-ὰῷὼ ““ορὶ σὸ - δ “δὴ Ἣν χ᾽: πὶ σῇ ΠΑ͂Ν ν" ἢ 69 " τὴν περὶ τὰ χαλὰ σπουδὴν αὐϑις, ὅτι τῇ μείζονι τιμῇ χαὶ Θεῷ 

μᾶλλον ἐγγιζούσῃ τὸν μείζονα τοῦ χαϑ᾽ ἡμᾶς χρόνο») τε χαὶ τοῦ 

Ἰξνους χατὰ πᾶν ἀρετῆς εἴδος χαὶ Θεῷ μᾶλλον ἐγγίζοντα -- πόρρω 
, ) 

δ ἔστω που νέμεσις ---μ᾿μετὰ τοσαύτης δύήπου τῆς σπουδῆς προσάγων 
. ᾿ ᾳ᾽ “ 4 “4 « - “΄-“ τ ο΄Ν Ύ “ ᾿ 

ἐφαίνετο, μεϑ᾿ ὅσης οὐδ᾽ εἰπεῖν ἔξεστιν, οὐδέ τις οἱμαι τῶν πάν- 

τῶν ἰστόρησς πώποτε᾽ χαὶ τῶν δοχούντων ἐναντίων ἑχάτερον διὰ 

τὴν εἰς Θεὸν ὁμοίως ἀγάπην ἐχάτερος εἵλοντο, χαὶ γνησιώτατα 

πρὸς τὸ χαλὴν ἔχοντες ὁμοῦ λαμπρῶς ἀνεφάνησαν, χατ᾽ ἐχείνους 

Ὁ πο.) τοὺς ϑεοφόρους ὧν ἅτερος ν ὠφελείας γάριν τὸν Ἢ" ᾽ χὰρ 

τερον, “Στὴθϑί μοι διὰ τὸν Θεόν, πάτερ", ΤΕΕΣ ὃ δ᾽ ἀνὰ χρᾶ- τ 

τος φεύγων, δριμυτάτῳ τῆς ἢσυχίας ἍΕΙ “ Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν 

“εὔγω, πάτερ", ἀνέχραζεν. ᾿Αλλ᾽ ἐπ᾽ ἐχεῖνο χαὶ πάλιν ἴωμεν. ᾿Επε!:δὴ 
Θ᾿ 

τὸ πείϑειν ὁ χράτιστος βασιλεὺς συχίνην, ὅ φασιν, ἐπιχουρίαν ξώρα 
Ἁ Ἁ 4 ἴω εὐ γος 9 ’ « ’ ᾿ ΄“ 4.» ΄ ᾿ 

χαὶ τὰς ἐχεῖθεν ἐλπίδας ἀπείπατο, τῇ βία τὸ πᾶν ἐξ ἀνάγχης 

δίδωσ', χαὶ χλοπῆς τι παραμίζας ἱερῶς οὐχ ἐλάχιστον χαὶ τὸ 

δρᾶμα τοῖς τῆς ἱερωσύνης λειτουργοῖς χαὶ γρίσταις τοῦ πνεύματος 

χοινωσάμενος, προπέμπει μὲν αὐτοὺς εἰς τὸ τοῦ Θεοῦ τέμενος. κατ᾽ 

ἐχεῖνό φημι τὸ τὸν ἱερὸν ἔχον Σάβαν ἐν ἑαυτῷ φροντιστύριον, 
᾿Ὶ «Ὁ κα “ -ς ᾿ν Δ} Ρ' ᾽ 

τὰ τῇς ἱερᾶς δηλαδὴ μυσταγωγίας χαὶ ὅσα τῆς χρίσεως λάϑρα 
᾿ φκ ᾿Ὶ ᾽ » ΓΙ) 4 

προξυτρεπίσοντας᾽ ὃ δὲ τοὺς συνόντας αὖϑις λαβὼν ἄπεισι πρὸς 

τὸν μέγαν, ὡς γϑὲς χαὶ πρότριτα δῆθεν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ἐντευ- 
»Ὁ “ΞΣΒὃΌῬ ἍΝ “- -"᾿:᾿ ῇ ἰῷ Ψ ’ Ξόμενος τοῦ ὃξ τοῦ δωματίο) προελθόντος, ὡς ἔϑος, μιχρόν τ' 

ποὺς ὑπαντΥν. ὁ σοφὸς βασιλεὺς εὐθὺς ἄργεται τῆς ἐπαινουμένη: “. ΓῚ «δὲν ἰ 4 τ Ὁ ἰ -᾿ Ὁ Ῥ ρχε ν Ι" ἐν ὶ ὧν ᾿ [14 

21 συχίνην ἐπικουρίαν} ΟΟΥΡΙΙΒ ῬΆΓΟΘΤΙ. ΠΠ, σ. 310 21]. --- 236 φροντιστήοιονεετ, 

ϑονὴ τῆς δώρλς. Ἰζανταχουζηνοῦ τ. [10 σ. 210. 
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χλοπῆς᾽ τῆς γὰρ γειρὸς ἐχείνο) λαβόμενος “Ἴωμεν ᾿ ἔφη “παρὰ 

τὸν ϑεῖον νεών, αὐτόϑι μέχρ' χαὶ τοῦ τῆς ἱερᾶς μυσταγωγίας 

καιροῦ "---ἴδη γὰρ χαὶ προσελαύνει ---- “ μιχρὸν χαϑεδούμενοί τε ί 5 γαρ ρ Ξ πρ μ 
χαὶ ἀμ 5005: " Οὐ γενομένου, ἐπεὶ χαὶ τὰ τῆς ἱερᾶς ἐχείνης 

τελετῆς ἦν εὐπρεπῆ χαὶ τὸ ϑήραμα τῶν ἀρχήων ἐντός, χαὶ οὐδ᾽ 

ἂν ἐχφυγεῖν ἴνοι: τὸ παράπαν ἐδόχει, ἄργεται μὲν τὰ τῆς μ"- 

στιχῆς ὑυσ. δε συμπαρίσταται ὃς τῷ χρατοῦντι χαὶ ὁ μέγας αὐτοῦ 

ποῦ περὶ τὰ πρόϑυρα τοῦ νεώ χαὶ μετ᾽ ὀλίγον οἱ πρόχριτοι τῶν 

ἱερῶν ἐχῳανέντες ἀϑρόον μυσταγωγῶν τὸν ὅσιον ἀφραρπάζουσι τῆς 

χειρός, ὥστε χαὶ ἄχοντα τῇ ϑείᾳ τραπέζῃ προσαγαγεῖν χαὶ τελειῶ- 

σαι τῷ τῆς ἱξρωσύνης μεγάλῳ φημὶ χρίσματι, Καὶ χαινὸν οὐδέν, 

οὐδ᾽ ἔξω τῶν τῆς ἐχλησίας ϑεσμῶν, τὸ χαινοτομεῖν ἐν ταῖς τοιαύ- 

ταῖς ἀνάγχαις, μόνον εἰ τῶν μεγίστων (χαὶ ὧν πολὺς παρὰ τῷ 

Θεῷ λόγας) ἐντεῦϑεν ἐπιτυχεῖν γένοιτο᾽ χαὶ τούτου πολλὰ μὲν τοῖς 

ταῦτα ζητοῦσι χαὶ μεγάλα τὰ παραδείγματα, μάλιστα ὃὲ Δανιὴλ 

ὁ τῆς ἀρετῆς περιφανέστατος τ ΛΠ ὃν ὁ τῆς [ζωνσταντίνο" 
. πρόξορος, Γεννάδιος ὃ μέγας φημί, ἐπεὶ τὴν ἱερωσύνην ἀναβαλ- 

λόμενον ἴδοι, χαὶ χάτωϑεν ἑστὼς ΕΥ Ἂν “ειροτονεῖ τοῦ στύλο" 
“5 ὑπερχαϑημενον, ἀντὶ γειρὸς ἐπενεγχὼν τὴν φωνὴν χαὶ γρίσας τῷ 

πνεύματι" τὸ γὰρ τοῦ θαυμαστοῦ Φαιὸδίμου, ὃς τὸν ἀποστολιχὸν 
. ἐκεῖνον ἄνδρα, Γρηγόριον τὸν πάν» φημί, χαὶ ἀπόντα μαχρῷ τιν! 

τῷ μέσῳ χαϑάπερ παρόντα χρίε! τῷ πνεύματι, ὐτῶ: χαὶ ἀμ- 

φοτέρους εἰπὼν τῷ Θεῷ παρεῖνα! χατ᾽ ἐχείνην τὴν ὥραν χαὶ χατ᾽ 

σον ὀρᾶσϑα! παρ᾽ ἐχείνο" τὸν τελοῦντα χαὶ τὸν τελούμενον" τοῦτο 

ὃξ χαὶ ὑπὲρ τὸν λόγον χαὶ μόνον, οἶμαι, τῶν ἀποστολιχῶν ἐχείνων 

ψυχῶν τὸ μυστήριον, μετὰ Θεοῦ τὰ τοῦ Θεοῦ βουλευομένων τε 

χαὶ πραττόντων ἄντιχρυς. Οἱ μὲν οὖν ὑπουργοὶ τῇς ἱερωσύνης, 

ὅπερ ἔφην, ἤδη λαβόμενοι τοῦ ἀνδοὺς ἐπέσπευδον χαὶ ἄχοντα 

πρὸς τὸ ἄδυτον: ὃ δὲ τῆς τοῦ χρατοῦντος γειρὸς οἱονεί τινος ἐρεἰσ- 

ϑατος ἐχεῖθεν δραξάμενος, «Φίλο!», τοῦς, ἐχξῖνον ἀπ ενῶν, «ἔν 

ἀνάγχαις ἔστωσαν χρήσιμοι. Νῦν βοηλείας χα!οός" νῦν δεῖ σε 
᾿ ᾿ , 4. 5 ᾿ « . Α ς Φ“ " ᾿ 

πάντως ἐπ᾿ ἐμοὶ! τὰ τῆς ἀληδινῆ;ς φιλί 'ας ἜΤΡΑ ΜΝ οἱ μὲν γὰρ 
μὴ ’ " δ᾿ ΄ ἢ 

ἕλχουσί μὲ χαὶ τὰς τῆς Ψυχῆς βάσεις οἷονεί τινος ἀσφαλοῦς ἐρείσ- 

10 

80 
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ματος τῆς ἀπραγμοσύνης τε χαὶ τῆς ἡσυχίας ἐχσπᾶσαι φιλονεεχοῦσ' 

χαὶ τῷ ἀστάτῳ τῖ΄ς ἐν τῷ μέσῳ περ'ρορᾶς χα' συγχύσεως Οἱονε: 
ι 

-ΟΛ 

τινι πελάγει χαὶ χάσματι βαϑυτάτῳ δεινῶς ἐναπορρῖψαί με σπεῦ- 

ὄουσιν" αι: γᾺ σὺ μηδαμῶς τούτοις ἐπευδοχήσῃς μὴ, πρὸς τῆς 

οἰλίας αὐτῆς, δέομαι" οὐ γὰρ ἂν εἴη ποτὲ φίλος ὁ πρός γε τὰ 
“« 6 3 οι “« 4 , δ 5 

τοιαῦτα καϑ᾽ ὑπερβολὴν οὕτω συνωϑῶν τὸν φιλούμενον. Τὸ μὲν 

οὔν προστῆναί με τῆς τοῦ Θεοῦ ἐχχλησίας ἱερατιχῶς, ὡς ὑμεῖς 

λέγετε, χαλόν- χαὶ πῶς γὰρ οὔ; ζῆλος γὰρ ἄντιχρυς τοῦ δεσπότου 

τοῖς δυναμένοις, τοῦ πρώτου ποιμένος χαὶ ἀρχιερέως ἡμῶν, ὃς 

οὐδὲ τῆς ἰδίας Ψυχῆς ὑπὲρ ταύτης ἐφείσατο. ᾿Αλλὰ τὸ μὲν φαι- 
᾿ 

ενον τοῦτοῦ πὰς ὡς χαλὸν χαὶ ῥᾷστον δοχεῖ τ' χαὶ πρόχειρον, ,»’ ὥς ἝἜ 
ὃ’ 

ἀπόρρητόν τι χρῆμα καὶ δυσχερέστατου ---- πᾶσα 

Ξα τῆς ϑυγατρὸς τοῦ βασιλέως ἔσωϑεν".-- Οχαὶ 

ως 
. "»ρκ,»ν 

τάρ᾽, φησίν͵ “ἢ ὃ 

δέδοιχα σφόδρα τὸ τοῦ τέλους ἄδηλον" δέδοιχα, μὴ οὐ χατ᾽ ἐλπίδας 

ἀπαυτῆσαν μεταμελείας φανείη μο: πρόξενον, τῆς βαρυτάτης τῶν 
, . “ ἃ 3 “ “ ’ ᾿: ΄ς Α ᾿ 

χολάσεων ἐν τῷ μέλλοντι' χαὶ πῶς ὑποίσω. τὴν δεινὴν ταύτης 

πληγήν, αἰωνίως ἐχεῖ μαστίζουσαν; ἄλλως τε χαὶ τὴν Φυχὴν 
. " ᾿ 9 -«ἄ τ 

ἐπείπερ αὐτὸς ἐμαυτοῦ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς σῆς Θεῷ χαϑν- 

γίαχα, τῶν ἐπὶ γῆς ὁλοσχερῶς ὡς εἰπεῖν πάντων ἀφέμενος, πῶς 
᾿ 

οὐχὶ καὶ σὲ τὰ αὐτά μοι φρονεῖν ἀνάγχη χαὶ τοῦ σχοποῦ μηδόλως 

ἀφίστασϑαι»;: Ταῦτα χαὶ πάντας μὲν ἐξέπληξε τοὺς παρόντας λε- 

χϑέντα χαὶ χαϑ' ὑπερβολὴν ἐχεῖνον ἐϑαύμαζον" ὁ δὲ βασιλεὺς ἤ-:- 

τῶν τῆς τοῦ αἀνὸρὸς διλίας καὶ τῶν λόγων ὅλος γενόμενος, “Ἐχρά- 

τησέ μου τῆς χαρδίας αὐτῆς ", πρὸς τοὺς συνόντας ὁρῶν ἔλεγεν. 
“.ἷλ 

“Οὗεν καὶ μιχρὸν ἰδὼν ἐνδεδωχότας ὁ μέγας, πάντας αὐτίχα σὺν 

τῷ χρατοῦντι χἀταλιπών, ἀπιὼν ᾧχετο: ὁ δὲ βασιλεὺς δείσας. 

ἡ χαὶ ζημιωϑῇ χαϑάπαξ τὸν ἄνδρα, ουγῇ δηλαδὴ ι 5} 46 Ὁ. 7 ΔἜ λυ 56. ὥ»: ρα, φυγῇ οηλαοῦ χρησάμενον. 
σπουδῇ πρὸς αὐτὸν ἐπιστρέφει, πίστεις ἀσφαλεῖς δοὺς χαὶ τὴν εἰς 

μέλλον ἐλευϑερίαν χκαϑυποσχόμενος. Λαβόντες τοιγαροῦν ἐχεῖνου 
ο! τῆς συγχλήτου τῷ βασιλεῖ μετὰ πολλῆς ἄγαν τῆς αἰδοῦς χα; 

τῆς εὐλαβείας προσάγουσιν, οὐχ ἐπεμβαίνοντες ἔτι χατὰ τὸν προ- 
- »"-. 4 

λαβόντα χαὶ δεσμεῖν τὸν ἄληπτον δοχιμάζοντες, ἐχ ΠΡΠΕΤΜΕΥΟΙ ὃξ 

18 Ταλῳ. μῆ΄, 13. 
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μᾶλλον τοῦ μεγαλείου τῆς γνώμης χαὶ τῆς στεορότητος, καὶ χρεῖτ- 

τον ἣ κατ᾽ ἄνϑρωπον ἐχείνῳ προσέχειν πε'ϑόμενοι" “Μόνος γάρ", 

ἔλεγον, “ὁ ϑαυμαστὸς Σάβας ἐν τοῖς νῦν οὖσιν ἀνδρώποις τὴν πνευμα- 

τιχὴν σοφίαν χαὶ τὴν σύνεσιν ἀπαράμιλλος" μόνος τὸν πρὸς Θεὸν ἔρωτα 
} Ἁ “᾿ . μ , - Ἷ , δᾳὩν 9 

χαὶ τὴν ἔνστασιν ἀνυπέρβλητος, χαὶ τῶν πάντων ὅλως οὐδὲν οὐ- 

μενοῦν τῆς ἀνδρείας ἐχείνης Ψυχῆς περιγενέσθαι δύναται, οὐ μᾶλ- 

λον ἣ τῆς φλογός, εἴ τις γυμναῖς ταῖς χερσὶ ὄράττεσϑαι βούλοιτο 

χαὶ πνεῦμα ὀεσμεῖν χαὶ ἡλιαχῶν ἀχτίνων ἐν χατοχῇ γενέσϑαι "" 

χαὶ ταῦτα λέγοντες δῆλοι προφανῶς ἦσαν ἐχείνου τῆς ἀγάπης 

ἐξηρτημένοι χαὶ μεῖζον ἣ χατὰ πατριάρχην πολλῷ τινι τῷ μέσῳ 
’ . - ᾿ ο-΄ ἢ ε , ᾿ ᾿ Ἁ . 

τέργοντες ὁμοῦ χαὶ αἰδούμενοι. Ὃ μέντοι βασιλεὺς τὰς μὲν ἐλ- 

πίῦας ἐχείνας ἀπέβαλεν, ἡττηϑεὶς τοῦ ἀνδρὸς χαὶ παραχωρήσας 

ξἐχών, ἄχοντ' γε ϑυμῷ, τῷ πατρὶ τῆς κοινῆς ταύτης νίχης καὶ ἀναρ- 
« 

ρύσεως" τῷ δὲ πρὸς ἐχεῖνον φίλτρῳ τε χαὶ τῇ πίστει μᾶλλον 

προσέϑηχε, χαὶ τῆς ψυχῆς χαὶ τῆς γνώμης ἀνηρτημένος ἵν ὅλος 

ἐχείνου χαὶ οὐδ᾽ ἀποστῆναι τῆς ὁμιλίας ἐβούλετο. Συχνῶς τοιγαρ- 

οὖν πρὸς ἐκεῖνον φοιτῶν, ἡδέως τε τὴν ἀγγελιχὴν ἐχείνην ἀναστρο- 

τὴν χαὶ τὴν πολιτείαν ἑώρα χαὶ τῶν λόγων τῶν ἐχ τοῦ ἀγαϑοῦ 

ϑησαυροῦ προϊόντων ηδύτερον ἤχο"ε, χαὶ “Ἐὔχου, πάτερ, ἀπὸ φψυ- 

χῆτ᾽ εὔχου, δέομαι", ἔλεγεν, “ὡς ἂν χαὶ ἡμεῖς μιχρόν τι, χαϑ᾽ 

ὅσον οἷόν τε, τὰ τῆς προλαβούσης ἀνωμαλίας ἐξομαλίσαντες καὶ 

οἱονεί τινα σὺν Θεῷ δόντες ἀρχὴν χαὶ τρίβον εὐϑεῖαν τοῖς ἐν 

χεροῖν πράγμασιν, ἔπειτα πάντα χαταλιπόντες, ἀϑρόον ὅλοι τῶν πά- 

λα! πρὸς σὲ συντεϑειμένων γενώμεϑα χαὶ τὰς ὁμολογίας ἐπὶ τῶν 
“΄ 3..."  Ν  », “ ᾿ , (λ.. ) ξργων αὐτῶν ἐνδειξώμεϑα' σχήβαλα χαὶ γάρ μοι λογισϑήσεται τὰ 

τῆς παρούσης ἀρχῆς τε χαὶ περιφορᾶς πάντα, εἰ μόνο" συνο!χεῖν 

χαὶ συμβιωτεύειν σοι γένοιτο χαὶ υἱῷ γενέσϑαι χαὶ «οἰτητῇ τοῦ 

τὸν Χριστὸν ὅλον ἐνδεδυμένο") χἀχείνῳ ζῶντος μόνον χαϑάπαξ χαὶ 

πρὸ τῆς λύπτεως. 

70. ᾿Αλλὰ γὰρ τὸ τὰ ἐχείνου πάντα λέγειν πειρᾶσθαι πρὸς 

τῷ ἀδυνάτῳ, χαϑάπεο ἔοϑην εἰπών, χαὶ ἀηδές πως διὰ τὴν ἀμε- ἵν νὰ ν᾿ ΟΣ ενυν ζΦν έν 4 ηηξς ἐνίωι μ μ. 

22 τρίβο) εὐϑεῖχν] Ἐαλιν. ς΄, 11. Ι]ὰροια. 2΄, 19. Σοφ. (ὦ, 10. -- 27 συμ,ιο- 

τειίειν Ὦ. 

10 

90 



ὧι 

10 

2 

90 

-- 3548 -- 

τοίαν, χύόρον ἐμποιοῦσαν ὡς τὰ πολλὰ τοῖς ἀκούουσιν. εἰ χαὶ χό- 

000) παντὸς ἔξω τὰ χατ᾽ ἐχεῖνον τοῖς γε νοῦν ἔχουσιν. ὅϑεν χα! 

αὐτὸς ἤδη τῶν χατὰ μέρος ἀφέμενος οὑτωσὶ πως χεφαλαιώσω τὸν 

λόγον. ΓΔλλων ἄλλα τῆς ἀρετῆς εἴδη χατωρϑωχότων ἢ χατορ- 

ϑούντων, ὅσα δηλαδὴ τὸν χατὰ Θεὸν ἀπαρτίζειν ἄνϑρωπον πέφυχε. 

χαὶ τῶν μὲν τούτοις, τῶν δ᾽ ἐχείνοις μᾶλλον προστιϑεμένων, ὅπως 

ἄν, οἵμαι, γνώμης ἕχαστος ἔχοι χαὶ ἤϑους, ἀγωγῆς τε χαὶ ὁμιλίας 

χαὶ προσέτι χαὶ τρόπο) χαὶ φύσεως---οοὐδὲ γὰρ ταῦτα παντάπασιν 
δ. τῶν ,} ἜΠΗ, 9 ἌΝ “ὡς 2; ἀὐτρς Ἐ ΡΌΟΝ Ὁ ΞΕ ». Α 3 53:5. 

Χ νου ΟΜ Ἐν---, τοῖς Οοξς ΧΑαΟΙΝν οὐόξπὼ τῶωῶΤΛν πατῶν Οὐοξνος ε!ς αῆρον 

ΡᾺ 
! ἐπεξιόντος, πλὴν τῶν πάλαι τινῶν ὀλίγων, οἱ χαὶ τῆς διὰ πάν- 

τῶν εὐαρμοστίας χαὶ ἀχρύτητος Ὧν ὑπερβολὴν ἐθαυμάσϑν σαν. 

οἷονξ' τινες εἰχύόνες χαταλειοϑέντες ὑπερφυεῖς τοῖς τὰ τοιαῦτα -οἵ- 

λοσοφεῖν ἑλομένοις, πολλῷ τινι τῷ μέσῳ τοὺς νῦν ὑπερσχὼν 

πάντας ὁ νῦν εὐρημούμενος, ὡς μηδὲ παραβάλλειν ἐξ 

περ τίς ὑπόπτερος χαὶ τοῖς πάλαι σπουδαίοις ἁμιλληὺς ίς, ἔπειτα 

χαὶ τὸν γορὸν τουτονὶ τῶν συναγωνιστῶν ὑπερφυῶς διαχόψας δὸς 
" 

μετὰ πολλοῦ τοῦ περιόντος. τοῖς ὀλίγοις ἐχείνοις συνέστη, πρὸς 

αὐτὴν τὴν ΑἸΊΞ ΝΎ φῦσιν χαὶ μόνην τὴν ἅμιλλαν ἔχο"σιν, οὐ 

μᾶλλον “βραγ’ τ' παρ᾽ ᾿Αγγέλους", ὅ φησιν ὁ ϑεῖος Δαυίδ, ἐλατ- 

τούμενος σὺν ἐχείνοις διὰ τὸ τῆς σαρχὸς πάχος, ὅσῳ ὃ’ αὐτὸ 
Ὁ Η ᾿ -ὠΟ 7 » . Ξ; ἈΩΣᾺ “ . ρ! "Ἶ ἘΣ 

τοῦτο χαὶ πλέον τι δοξαζόμενος" οἱς ἔσγε μετὰ τῆς ὕλης ὑπερ- 

φηῶς τῆς φυσιχῆς ἀυλίας ἐχείνης χοινωνῇσαι χαὶ χαϑαρότητος χαὶ 
Χ ἰωὰ μ"» ἰὸν - 

μηδὲ τὸ παράπαν ἀπολειφϑῆναι. Σχοπῶμεν ὃξ οὕτω. Τοῦ πραχτ’- 
“ “« Ὡ- --ς ω - Ά ΦΣΣ χοῦ τῆς ἀρετῆς διχῇ τοῖς ταῦτα φιλοσοφοῦσι διῃρημένου χαὶ τοῦ 

μὲν εἰς τὰς σωματιχὰς ἀρετὰς ὥσπερ εἴς τινα στοιχειὠδη χαὶ 

εἰσαγωγικὴν ἀπονεμηϑέντος μοῖραν (αἱ δὴ χαὶ ἀρετῶν ὄργανα 
, Ύ 

μᾶλλον, οὐχ ἀρεταὶ κυρίως, ἐχείνοις εἴρηνται), ϑατέρο") δ᾽ αὐϑις εἰς 

τὰς Ψυγιχάς (αἱ καὶ χυρίως ἀρεταὶ χαὶ πράξεις, ἅτε σὺν ἀλλήλαις 

χαλῶς ἀρμόξουσαι τὴν ψυχὴν χαὶ πρὸς χαινὸν ἀποτέλεσμα φέρουσα!). 

ταπεινοφροσύνην τέ φημ! τὴν βελτίστην χαὶ τὸ μέγα τῆς ἀγάπη: 

μυστήριον (ὃ δὴ χαὶ ἀπάϑειαν φίλον χαλεῖν τοῖς τούτων τεχν’τα!-), 

19 χλμ.. η΄, 6 «ἡλάττωτας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους" δύξῃ χαὶ τιιῦ, ἐπτε- 
΄ 4 ᾿ 

ψανῳ ὅχι: ὝἍ)ΤΟΝ}). 
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χαὶ τοῦ ϑεωρητιχοῦ δ᾽ ὡσαύτως εἴς τε τὴν θεωρίαν τῶν ὄντων, 

ἣν χαί τινες ἀσχῆσαι τῶν ἔξωϑεν φιλοσόρων ἐνόμισαν, ἀλλ᾽ οὐ 

χατὰ τούτους δὴ τοὺς ἐμοὺς χαὶ τὴν ϑείαν αὖϑις, ἣ δὴ χαὶ ἄμε- 

σος ϑεωρία, μᾶλλον δὲ ϑεωρίας ἁπάσης ἀνάπαυσις, ἕνωσίς τε χαὶ 

ἀχρότατου ἐτρετὸν τοῖς αὐτοῖς προσηγόρευται" τούτων τοίνυν οὕτως 

ἐχόντων, φέρε, τὰ χατὰ τὸν μέγαν τουτονὶ παραϑέντες, ὅσον ὑμῖν 
᾿ φιχτὸν θεωρήσωμεν, ἵνα μὴ πρὸς τοὺς ἀρετὴν ἐσπουδαχότας 

φ 

φ)» 

οὑστινασοῦν, ἀλλὰ πρὸς αὐτὴν ἄντιχρυς εἴη τὴν ἀρετὴν ἢ παρά- 

ϑεσις. ᾿Αλλὰ τὰ μὲν τῆς σωματιχῇῆς ἀρετῆς τοῦ γίγαντος τούτου 
9 ᾽ 

χαὶ τῆς ἀσχήσεως τοσούτῳ καὶ τὴν ἐντολὴν ὑπερβαίνει καὶ τὴν ἃς 

" ρῦσιν χατὰ πολὺ τοῦ πράγματος, ὅσῳ καὶ φϑάσας ὁ λόγος ἐδή.- 

λωσεν. ὡς χαὶ δεδοιχέναι με μᾶλλον, μὴ τὴν ὑπερβολὴν ὁ ταῦτα 
ἩΡΕΝ ὡδιν ᾿ - Δ ς ον " “,“,.- ὶ 9 ’ π᾿ 

φιλοχρινῶν μέμψαιτο, ἣ καὶ λογισμοῖς τισιν ἀπιστίας περιενεχϑείη 
: 
ὃ Ἁ ιὰ τὸ μέγεϑος, γύμνωσιν ἐννοῶν ἐχείνην χαὶ τὸ ἄτροφον οἱονεὶ 

ων χαὶ ἀσώματον, τὴν ἄχραν τε σιωπὴν ἐπὶ τοσαύταϊς ἐνιαυτῶν πε- 

ρ'όδοις χαὶ τὴν ἐπὶ τούτοις ἅπασ' χαρτερίαν, μαρτυριχῶν ἀγώνων 

τὸ παράπαν οὐδὲν ἀποδέουσαν , ἔχεῖνό γε πλέον ἔχουσαν πάντως, 
» τὴν τοῦ χρόνου παρᾶάτασιν ἐπὶ πολὺ μὴ χαμφϑεῖσαν. ὡς χὰὶ συνα- 

μιλλᾶσϑαί πως δοχεῖν τῇ τῶν χινδύνων ἀχμῇ, τοῦτο δὴ τὸ χαι- 

νὸν καὶ δυσεύρετον: τὰ ὃὲ τῆς ϑεωρίας τί χρὴ χαὶ λέγειν, ὅπου 

γε πᾶν ὕψωμα γνώσεως ὑπερβὰς καὶ τῆς τῶν ὄντων ὑπερχύψας 

θεωρίας, χατὰ τὸν μέγαν Μωσῆν ἐχεῖνον, πολλῷ μείζονος ἠξιώϑη 

τῆς αἴγλης, οὐ τὰς νομιχὰς σχιὰς χαὶ τοὺς τύπους. ἀλλ᾽ αὐτὴν 

ὑπερφυῶς ἀξιωϑεὶς ἰδεῖν μετὰ Πέτρου τε χαὶ Παύλου χαὶ τῶν 

υἱῶν τῆς βροντῆς τὴν τῶν πραγμάτων ἀλήϑειαν ; τὸ δὲ φριχωδέ- 

στατον, ὅτι καὶ τεσσαράχοντα τὰς ὅλας ἡμέρας ἐχστὰς ᾿Αγγέλους 

ἔσχε, χαϑάπερ ἠχούσαμεν, ἤδη διδάσχοντας τὸ μυστήριον. Ἢ 

μέντο! μέση καὶ ψυχιχὴ τῶν ἀρετῶν τάξις, ἣ δὴ χαὶ χυρίως ἀρετῇ 

τε χαὶ πρᾶξις, χαϑάπερ εἴπομεν, εἴρηται, μάλιστα μὲν ἤδη" χαὶ 

ὅπως ὁ μέγας χαὶ τὰ χατὰ ταύτην ἐπολιτεύσατο, λέλεχτα' πως 

ἡμῖν ἐν τοῖς φϑασασιν' οὐδὲ γάρ ἐστιν, ὅλως οὐχ ἔστ' τῶν μυ- 

18 φυλοχρινών Β, --- 38 σχιὰς καὶ τύπους] ΙΚολασ, β΄, 17. 'Εβρ. η΄, ὅ. ι, 1. -- 

26 υἱῶν τῆς βροντῆς] αρχου γ΄, 17. -- 20 ὕλας Β, πάσας Μ. --α 28 μέντι Β. 
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9 στηρίων ἐχείνων ἀξιωϑῆναι χαὶ τῆς ὑπερφυοῦς χάριτος, μὴ τοῦύ- 

τοῖς προχαϑαρϑέντα, μηδὲ τὸν ναὸν τοῦ πνεύματος, χαϑχπερ ἐχείνῳ 

δηλαδὴ φίλον, Ὁ! ᾿οχαλή σαντα᾽ οὐδὲ γὰρ ἡμῖν τις ἀγγείῳ σαπρῷ 

χαὶ ὁδωδότι μύρον πιστεύσειεν ἄν ποτε. 

71. Πλὴν ἀλλὰ χκἀχεῖνα προστιϑέσϑω, τῶν πολλῶν ὁλίγα χα! 

ἀντὶ πολλῶν, ὡς ἐγώ φημ! τίς γὰρ οὐχ οἷὸςε τὸ τῆς μετριότητος 

ἄχρον ἐχείνου, τὸ χαϑ᾽ ὑπερβολὴν Εοηνκῦ χαὶ πρᾶον χαὶ πρὸς 

πάντας χοινωνιχόν τε χαὶ χάριεν: οὗ χαὶ ἢ ἔντευξις ἡδεῖα χαὶ ὁ 

λύγος οἵος ἡμερῶσα! πολεμουμένην ὁτῳδήποτε τρόπῳ Ψυχὴ» χαὶ 

χαταστῆσαι πρὸς ἃ δεῖ μετὰ παντὸς τοῦ βελτίονος" τίς οὔτω τῶν 

πλησίον ἑαυτοῦ πολλῷ τινι τῷ μέσῳ προέϑηχεν, ὡς ἐπὶ μὲν τῶν 

δοχούντων τάξει τινὶ προέχειν ἣ παντελῆ σιγὴν ἀσχεῖν, Ἢ νη- 

πιότητά τινα χαὶ ἀφέλειαν ὑποχρίνασϑαι, ῥήμασ' τε χαὶ σχύήμασ' 

χαὶ παντὶ τῷ φαινομένῳ ψελλίζειν ὡσανεὶ δοχῶν ὁ σοφώτατος, 

τοῖς δὲ τῶν πολλῶν χαὶ χατωτέρῳ πολιτεία τέ φημι χαὶ χρόνῳ 

χαὶ τάγματι τοῖς μὲν ὡς ἀδελφός, τοῖς δ᾽ ὡς υἱὸς ὁ χοινὸς τῶν 

ἀμφοτέρων πατὴρ ϑαυμασίως προσφέρεσθαι, πατέρας ἑαυτοῦ χαὶ 
-ὡ 

ὀεσπότας ἀποχαλῶν χαὶ πάντων προχαλινδούμενος τοῖς ποσ ΓΙ ΣΧ μετὰ 

πολλῆς τῆς ἐπιφαινομένης ἡδονῆς τῷ προσώπῳ χαὶ τοῦ σεβάσμα- 

τος; ἃ δὴ χαὶ τοῖς πολλοῖς ἄλογον ὑποψίαν παρέσχε φυσιχῆς 

μαλαχότητος δῆϑεν χαὶ ἀμαϑίας τοῦ τὰ πάντα στερροῦ τε χαὶ σο- 

φωτάτου, μαλαχῶς τῳόντι χαὶ ἁμαϑῶς τῷ χατ᾽ ἐχεῖνον ἐπεβαλ- 

λουσι πράγματι. Καὶ πολλοὺς ἂν ἴδοις μέχρι τοῦ νῦν τὰ αὐτὰ 

περὶ ἐχείνου ψηφιξομένους, ἀνέμους χαὶ χαπνὸν ἀντὶ τοῦ οωτὸς τῆς 

ἀληθείας πειρωρμένο)ς χατέχειν᾽ τοσοῦτο χαὶ γὰρ ἀγνοεῖν ἀπεῖχεν 

ἐχεῖνος τοὺς ταῦτα νομίσαντας, μᾶλλον δὲ τοσοῦτον ἀχριβῶς ἐχείνους 
3 

ἐγίνωσχεν, ὡς χαὶ τῶν ἀτρανῶν τῆς χαρδίας διορχτιχῶς ἅπτεσϑαι. 

χαὶ λογισμοὺς ἐχείνων ἐπιτηρεῖν, καὶ ὁποίῳ τινὸ πάϑει τῆς φυγῆς 

χατεχόμενος ἣ ἕχαστος, χαὶ χατὰ ταῦτα δὴ χαὶ ταῖς ὁμιλίαις 

χεχρῆσϑαι, τοῖς μὲν αὐτὸ τοῦτο νήπιός τις χαὶ ἀφελύς, τοῖς ὃὲ 

χαὶ σιωπῶν ΒΗΝ χαὶ τὸ μηδὲν ὡς εἰπεῖν χαϑάπαξ «οα'νό- 

μενος. ᾿Αλλ᾽ ἤδει χαλῶς ἐχεῖνος χαὶ τίσιν ἐνδείξασϑαι τὴν ὑποι- 

2 νχὴν τοῦ πνεύματος] πρόλ. ἀορινῇ, 1, τ΄, 19. -- 2] στερροτάτου χαὶ Β. 



χουροῦσαν τοῦ πνεύματος ἔδει σοφίαν χαὶ τὸν χεχρυμμένον παρ᾽ 

ξαυτῷ ϑησχυρὸν τῆς χάριτος, χαὶ τούτοις αὐτοῖς οὐχ ἐξίσου πάν- 

τως, ἀλλὰ χατὰ τὸ ἑχάστου μέτρον, χαϑὸ δηλαδὴ Θεὸς αὐτῷ διὰ 

τῆς ἐν ἐχείνῳ σοφίας ἐμέρισεν οἷς δὴ χαὶ μιμήσασϑα! τινα τού- 
᾿ 

τῶν ἐπῆλθε χαὶ τοῖς ἁπλῶς τε χαὶ παρέργως ὑπ᾽ ἐχείνου λεγο- 

μένοις ἢ πραττομένοις πολλάχις ἐγχαλλωπίσασϑαι, ὡς χαὶ τούτων 

ἀρχούντων μόνων εἰς εὐδοξίαν καὶ οἷον ἀμυδρὰν εἰχόνα χαλοῦ χαὶ 

τῆς μεγάλης ἐχείνης Ψυχῆς, μᾶλλον δὲ τῆς ἐνούσης ἐχείνῃ μεγα- 

λοφυΐας ἔσχατον, ὅ φασιν, ἀπ χῆμα; Τοῖς δ᾽ ἄλλοις οὔτω σχεδὸν 

ἀπόρρητα τὰ χατ᾽ ἐχεῖνον ἦν χαὶ τῳόντι μυστήρια, ὡς μηδὲ ὃο- 
΄« Ύ α- ’ 

χεῖν Ξ νὰ: τι ὑδηῸ ἽΝ ἐν τλήν τῶν Ἰωλο ὁ, οι μηὸξ τινα 

᾿Ρθει εἰν τοῦτο μὴ στολῇ, μὴ 1 ΑΥ̓ΤΌΣ μὴ ᾿ς τι σχίμποδος, 
“ 

αἡ τιν! τῶν πάντων ὁπωστιοῦν. ὅπου γε χαὶ τοῖς ἔξω χαὶ προ- 
Ἁ 

χείροις ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀγωνιστὰς ὑπερφυέστατα γρώμενος βρα- 
, “« χύ τι παραλλάττειν τῶν ἄλλων ἐδόχει τοῖς πλείοσιν, ἔστ' δ᾽ οὐ 

χαὶ τῶν πολλῶν εἰς παρ᾽ οἱστισινοῦν ὐΡΜ τετῦ τῷ χοινωνιχῷ τε 

χαὶ φιλαλλήλῳ χαὶ χαϑ᾽ ὑπερβολὴν ταπεινόφρονι: χαὶ τὸ μεῖζον 

τῆς ἐν τούτοις φιλοσοτίας χαὶ ἀχριβῶς ὑπεράνϑρωπον. ὅτι τὰ μέ- 

γιστα χαὶ ὑπερφηέστατα χατορῦῶν ἐν πάσῃ πολιτεία χαὶ παντὶ 

πράγματι, πλὴν ὀλίγων, τοὺς πάντας ἐλάνθανε διὰ τὸ φύσιν αὐτῷ 

χαϑαπερεὶ γρηματίσαι ταῦτα χαὶ ῥᾷστα χαὶ ὁμαλῶς αἰειδύποτε 

χρῆσϑα: κατὰ ταῦτα, χἀντεῦϑεν μηδαμῶς χαινοτομῶν μηδὲ ζε- 

νίζων νομίζεσθαι: χαὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ 

τὸ λανϑάνειν τι τῶν ὑψηλῶν ἐργαζόμενος ἀπεριέργως εἰσάπαν 

ἐλάνϑανεν, ὡς μὴ μόνον τὸν ϑησαυρὺν ἐν ἀσφαλεῖ χρύπτειν εὑ- 

χερῶς δύνασϑα!, ἀλλὰ μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτο διδόναι τισὶν οἰ π, ὅτ' 

χαὶ ὁπωσοῦν ἔστι τι τῶν τιμίων παρ᾽ ἐχείνῳ χρυπτόμενον. Οὕτως εἰς 

ἄχρον ἐληλάχει ταπεινοφροσύνης τῆς ὑψηλῆς, χαὶ οὕτως αὐτῷ τὰ 

τῆς μοναδιχῆς χαὶ φιλοσόφου ταύτης πολιτείας ὑπερφυῶς ἤσχητο. 

71. ᾿Αγάπης δὲ περὶ τῆς βασιλίδος τῶν ἀρετῶν τί ἄν τις εἰπὼν 

8.4. ΚΚορινϑ. 2, ις, 18 «ὑμεῖς δὲ οὐχὶ εἰς τὰ ἄμετρα χαυγησόμενα, ἀλλὰ κατὰ τὸ 

μέτρον τοῦ κανόνος οὐ ἐμέρισεν ἡνῖν ὁ Θεὸς μέτρου, ἐφιχέσϑα! ἀγρ! καὶ ὑμῶν», 

10 
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᾽ ἐρωτιχῶς ἔσχεν ὑπὲρ τοὺς πώποτε, ὡς χαὶ μαρτυριῶν ἄϑλων 

χατ᾽ οὐδὲν ἐλαττοῦσϑαι τὴν ἐν σαρχὶ ζωὴν ἐχείνου, χαϑὰ δὴ κα! 

οϑάσαντες εἴπομεν: ὥστε χαὶ αὐτὸν ἐναργῶς μετὰ Παύλου δύνα- 

σϑαι λέγειν “χαϑ᾽ ἡμέραν ἀποϑνήσχω, νὴ τὴν ὑμετέραν χαύχη- 

σ'»" ὃ δ᾽ οὐδὲ τούτοις ἠρχεῖτο, ἀλλὰ χαὶ τὸ ὃ1ι᾽ αἵματος ἐξελϑεῖν 

ἂν τὸν βίον ἐχτόπως πως ἂν εἴποι τις ἐδίψα χαὶ ηὔχετο. Τῆς 

ὃξ πρὸς τὸν πλησίον παρίτωσαν οἱ χαὶ ταύτης ἀπολελαυχότες κα' 

τὰ χατ᾽ αὐτὸν διηγείσϑωσαν ἡλίχος μὲν ἦν τοῖς ἀσϑενέσιν, ἡλίχος 

ὃὲ τοῖς ἄλλως γεγηραχόσι χαὶ πεπηρωμένοις τὰ σώματα, ὡς μηδὲ 

τῇς τιλανϑρωποτάτης ἰατρικῆς ἀποσχέσθαι, ἀλλὰ χαὶ ταύτης 2’ 
Ύ 

ἀγάπης ὑπερβολὴν οὐχ ἐλάχιστον ἐχπονῆσαι μέρος" ᾧ δὴ χαὶ μά- 

λιστα προφάσει γρώμενος ὁ σοφώτατος ἡμέρας ὅλας χαὶ νύχτας 

ἑαυτὸν τοῖς νοσοῦσιν ἐδίδου, λόγοις ἅμα χαὶ ἔργοις χαὶ τῷ πε- 

φυχότι παντὶ συνδιαφέρων τὸ πάϑος καὶ τοῦ λυποῦντος εὐφυῶ 

ὑποχλέπτων τὴν ασϑησιν. “Οϑεν χαί ποτε τῶν νοσούντων τις. 

ἐπεὶ δησχερῶς πάντῃ χαὶ ἀνωμάλως πρός τε τροφὴ» χαὶ πόπ'» 

χαὶ πᾶν ὁτιοῦν διαχείμενος ἕν ἀντὶ πάντων ἦτησε, ἰἀὐτήν τὴν 

τοῦ μεγάλου προσεδρείαν, ἐχεῖνος αὐτίχα τὸ “μηδεὶς τὸ ἐχ)τοῦ 

 ητείτω ᾿ μετὰ [Ιχὐλου δηλαδὴ τοῦ μεγάλου εἰπών, "ΠΝ χαὶ τὸ 

τοῦ ἑτέρου ἕχαστος ", πάντων ἀφέμενος, ὅλῳ ϑυμῷ τοῦ πάσχοντος 

ὅλος ἐχείνου γίνεται, εν εν παράπαν ἀποστὰς ἐξ ἐχείνου, 

μὴ νύχτα, μὴ ἡμέραν, μηδ᾽ αὐτὸ τὸ βραχύτατον ἐτ᾿ ὅλοις οἶμα' 

που μησὶ τέσσαρσι ϑαυμαστῶς ΕΥ̓ το σαν: χαὶ συμπάσχων. 

ἄχρις οὗ φημ! τὴν ζωὴν ὁ νοσῶν ἐξεμέτρησεν: ἣ γὰρ ἂν οὐδ᾽ 

ἀπέστη πάντως, εἰ περιῆν, ἄχρις ἂν ἐχεῖνος ἐβούλετο. “Καὶ τ' 
32 χα! )όν ", ἔλεγε πρὸς ἐμέ, ἐξ φίλος ; τίς δ᾽ ἐργασία ταύτης ἀμείνων: 

ἢ ποῖον τῆς εἰς τὸν Θεὸν ἀγάπης τούτου σύμβολον ἐναργέστερον; 

διὸ χαὶ τὸν θαυμαστὸν ἐχεῖνον ἐγώ", φησί, “χαϑ᾽ ὑπερβολὴν 

ϑαυμάζω πρεσβύτην, ὃς ἀγαπᾶν ἔλεγεν, εἴπερ ἠδύνατο, χαὶ αὐτὸ 

ὃ ἰχοριν 1, ιε΄, 81, -- 7 Τῆς] ἐξαρτᾶται ἐχ τοῦ ἀγιέπης. --ο 20 Κορινὴ. 1.1 

31, -- 80 πρεσθύτη} ἐν τὴ ᾧχ τοῦ Δ διὰ Ἰραμμάτων ἐρυϑρῶν ἀναγινώσχετα! τόδε τὸ 

«Σγ(ό}.)υ»ν. Τὸν ἀήβὰν ᾿Αγαϑωνα λέγει, τὸν ἐν τῷ Τ᾽ εροντιχῷ», 

πογρώντως εἴποι τοῖς πράγμασι: πρὸς μὲν γὰρ τὸν Θεὸν οὔτως 
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δ 9 “«“ “- ᾿ ἰς ᾿ 9 Α . ἊΝ Ἁ “- τὸ οἰκεῖον σῶμα χαδϑάπερ ἱμάτιον ἀποβαλὼν ἀποδόσϑα! τινὶ τῶν 
6 ᾿ “« ο “«“ ᾿ ᾿ ἣ Ἁ 4 ᾿ Ὕ Ὕ ὑπὸ τῆς ἱερᾶς βεβρωμένων νόσου χαὶ τὸ ἐχεῖνο" λαβὼν αὐὖϑις 

3 93. ἡ πον τι , ᾿ ᾿ -. Ψ'. 9 ’“ ςς. , αὐτὸς μετενδύσασϑαι" χαὶ ταῦτά γε χαὶ αὐτός ", οησί, “ βουλοίμην 

ἃ» σὺν ἐχείνῳ χαὶ εὐχόμην, εἴπερ οἷόν τε χαὶ τὸ πεφυχὸς ἐδίδου 
8 4 “᾿ 4 -- “- »“" 4 433 5 κ- χαὶ εἰς ἔργον ἀγαγεῖν τοῦτο δὴ τὸ ποϑούμενον ". “Οϑεν οὕτω τῆς 

μεγάλης ἐχείνης Φυχῆς ὀργὴ πᾶσα χαὶ μῆνις χαὶ ϑυμὸς ἀπελή- 

λατο, ὡς εἰ πρίων τὸ παράπαν ὀφϑῆναι χαὶ ὁπηοῦν ὧρ γιζόμενος, 

Ξἴγε χαὶ ὑπὲρ αὐτῆς ἔτυχεν ὧν ὁ λόγος τῆς πίστεως" “τί γάρ μοι 

διαφέρει", φησίν, “εἰ πετάλοις χρυσοῖς, ἢ χαὶ τοῖς ἐχ πηλοῦ τισι 

προχαλύμμασιν ἐπισχοτεῖ μοί τις τὴν ὁρατιχὴν δύναμιν: ὁμοίως γὰρ 

ἔγωγε τυφλὸς ἔσομαι, χἂν ὁποιασοῦν τύχῃ τῆς ὕλης ὃν τὸ προ- 
“ χάλυμμα. Διὰ πάντων οὖν", φησίν, “ἀπεῖναι δεῖ τῆς ψυχῆς τὴν 

πιχρίαν καὶ τὴν ὀργήν, τὰ δὲ χαλὰ χαὶ ἄλλως ἐπεχδιχεῖν ἔξεστιν ἢ, 

Οὕτω τοιγαροῦν ὁ μέγας τοῦ πάϑους ἀπήλλαχτο, ὡς μηδὲ τῆς 
.«ΨΨ 39. Ἂν 4 ;» Ἁ “ , προσβολῇς αὐτῆς τὸ παράπαν αἰσϑάνεσϑαι καὶ ἀγνοεῖν μέντοι σχε- 

δὸν χαὶ αὐτὸ τὸ περυχὸς ἤδη χαϑάπαξ τοῦ πράγματος" ὃ δὴ καὶ 

μᾶλλον τῆς ὑψηλοτάτης ἀγάπης πεφυχέναι σύμβολον οἱ τεχνῖται 

τούτων ἄριστα πεφιλοσοφήχασι, Τοὺς ὃέ γε Φυχικῶς ἀρρωστοῦντας 

τίς ἐχείνου μᾶλλον ἣ σοφώτερον ἐπεσχέψατο, ἣ διαγνοὺς οὕτω 

'λοπόνως ἄγαν χαὶ τεχνιχῶς τὰ φάρμαχα συνεχέρασεν, εἶτα καὶ 

τὴν ϑεραπείαν ἔργοις τε χαὶ λόγοις ἐπήνεγχεν ἄριστα: μᾶλλον δὲ 

τῶν παρ᾽ ἄλλοις ἔργων ὁ λόγος ἐχείνου πολλῷ τινι τῷ μέσῳ 
Υ͂ ,» « ’ τ Ἁ Ύ δ χαϑάπαξ ἀνυσιμώτερος, ὡς τὰ μὲν τῶν Σειρήνων λῇρον εἶναι πρὸς 

- ᾿ ᾿ μ᾿" , Ύ 2 “ 
ταῦτα παραβαλλόμενα, χρησμοὺς δὲ ϑείους χαὶ οἷον ἐπῳδάς τινας 

ἱερὰς ταῦτα δοχεῖν μάλιστα, μηδοπωσοῦν ἐν τῷ τῆς χρείας ίστα- 

μένῳ παντὶ τοῦ σχοποῦ διαπίπτοντα. 

71. ᾿Επεὶ δὲ λόγων ἐμνήσϑην χαὶ τῆς ἐπὶ τούτοις τοῦ διδα- 

σχάλου περιφανοῦς χάριτος, ἐχεῖνο τοῖς εἰρημένοις ἀναγχαίως προσ- 

ϑήσω. Τοσαύτη τις ἐπήνϑει ταῖς ὁμιλίαις ἐχείνου χάρις χαὶ δύ- 

ναμις θαυμαστὴ χαὶ ἀπόρρητος, οἵαν ἐπ᾽ οὐδευὶ τῶν ἐπ᾽ ἀρετῇ 

ϑαυμαζομένων ἰδεῖν ἡμῖν ἐξεγένετο, χαίτοι γε πολλῶν τινων χαὶ 
’ “«Ψ ἐς Ρ ’ ν᾿ Ἁ Ἁ 3 μὴ οί μεγάλων ἀχροαταῖς γενομένοις ὡς μάλιστα’ ἀλλὰ τὸ χατ᾽ ἐχεῖνον 

ἱερόν τι χρῆμα χαὶ ϑεσπέσιον ἄντιχρυς ἦν, μηδενί τινι τῶν πάν- 
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τῶν παραβαλλόμενον͵ ὡς δοχεῖν αὐτῆς ἅπτεσθαι τῆς ψυχῆς καὶ 

τῶν ὥτων ὅλην ὑπερφυῶς ἐξαρτᾶν, καϑάπερ τινὸς νέχταρος συχΐ 

τοῦ ῥεύματος εἰσδυομένου διὰ τῶν ἔξω πρὸς ἐχεῖνα δὴ τὰ βαϑύ- 

τατὰα, ὥστε χαὶ πάσχειν μᾶλλον ἀλλ᾽ οὐχ ἀχούειν ἐχεῖνα δοχεῖν 

τὸν τοῦ λόγου μετέγοντα' χαὶ τὸ μεῖζόν τε χαὶ χαινότερον, ὅτι 

τὰ συνήϑη χαὶ διωμιλημένα τοῖς λόγοις χατὰ χαιρὺὸν αὐτὸς παρ- 

ἐμβάλλων, τούτοις αὐτοῖς τὸν ἀχροατὴν ἐνϑθουσιᾶν ἐποίει χαὶ ϑαυ- 

μαστήν τίνα πάσχειν ἀλλοίωσιν, ὡς ἄρτι πρώτως χαινῶν τινῶν 

χαὶ ἀπορρήτων ἀχούοντα χαντεῦϑεν γνωρίζεσθαι μᾶλλον τὴν πη- 

γὴν, ἧς ἐκεῖνο τὸ διειδὲς χαὶ πότιμον ἐξέβλυζε ῥεῖϑρον, τοῦ ἀγα- 

οῦ φημι πνεύματος τὴν ἐνέργειαν. 

72. Ἐπεὶ δὲ τὸν δρόμον τελέσας χαὶ τὸν ἀγῶνα τὸν χαλὸν 

εἴπερ τίς ἀγωνισάμενος εἰς οὐρανοὺς ἔβλεπεν ἤδη χαὶ τὸν ἀπο- 

χείμενον στέφανον, ϑαυματουργεῖ χανταῦϑα τῶν προρρηϑέντων οὐχ 

ἔλαττον" δέχα γὰρ πρότερον ἡμέρα!:ς τῆς πρὸς Θεὸν ἐχδημίας, τῷ 
εε μαϑητῇ συνεργῷ χρώμενος, “Δεῦρο", φησίν, “ὦ φίλος, παρὰ 

τοὐσὸς τοὺς ἱεροὺς οἴχους ἀπίωμεν προσευξόμενοι" πόρρωϑεν γὰρ 

ἔχω τὴν εὐχὴν ταύτην ἐπαγγε!λάμενος. “ν᾽ οὖν μὴ καὶ τὸ τῆς ζωΐς 

ἐπελθὸν τέλος τὸν σχοπὸν διαχόψη, σπουδῇ τὴν ὀφειλὴν ἀποτ’- 

σωμεν". Τοῦ δ᾽ εὐθὺς ἑπομένου, κατὰ τὸ πρόσταγμα. περεήει 

δυσὶν ὅλαις ἡμέραις ὁ μέγας προσευχόμενός τε χαὶ προσφέρων 

ἐπὶ πᾶσι Θεῷ τὸν εὐχαριστήριον ἅμα χαὶ ἐξιτήριον, προϑυόμενός 

τε χαὶ τελεσιουργῶν σὺν ἡδονῇ μεγίστῃ χαὶ χαρδίας σχιρτήμασ' 

τὸν χοινὸν ὑπὲρ ἡμῶν χαὶ τῆς χοινῇς πάντων ἀσφαλείας καὶ σω- 

τηρίας ἱχέσιον. Εἶτ᾽ ἐχεῖϑεν ὑποστρέψας δύο μὲν ἑξῆς ἡσυχάζει 

χαῦ᾽ ἑαυτὸν ἡμέρας, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὸν συνοιχοῦντα χαλέσας αὖ- 

ὕις χαὶ παραχαϑισάμενος τὴν ἐχδημίαν προλέγει σαφέστατα χαὶ 

φέρειν ἀξιοῖ μαχροϑύμως χαὶ μὴ λύπης ἀμετρίᾳ δοῦναι τὸν λογι- 

σμόν, εἰ χαὶ φορτιχὸν ἄλλως τῷ φίλῳ τὸ ἐπιὸν χαὶ δυσβασταχτον᾽ 

εἶναι γὰρ καὶ μετὰ τελευτὴν αὐτὸς τοῖς φιλοῦσι χαὶ καλῶς μεμνη- 

μένοις χαὶ φίλος χαὶ πρεσβευτὴς τὰ πρὸς τὸν Θεὸν ἑτοιμότατος τὰ 

12,14 δρύμον - στέφανον] Τιμοῦ, 2. δ΄, 1. 



ΞΞ 8ῦ8:-- 

ὃξ ἑξῆς ἑτέροις μᾶλλον, ἀλλ᾽ οὐχ ἐμοὶ προσῆχεν: οὐδὲ γὰρ φέρω 

τῆς κοινῆς μεμνημένος ζημίας καὶ τῆς συμφορᾶς, ἣν ἡμεῖς οἱ μᾶλ- 

λον εἰδότες χαὶ φιλοῦντες ἐχεῖνον ὑπέστημεν. ἜἝχε!το μὲν ὁ μέγας 

τὰ τελευταῖα πνέων χαὶ ὑπὸ τῶν συνήϑων ᾿Αγγέλων μεϑ’ ἡδονῆς 

τινος ἀπορρήτου πρὸς τὴν μαχαρίαν ζωὴν ἐπειγόμενος, παρίστατο 
δ᾽ ’ κ ς ἢ Ὁ 5 , οι. ᾿ αὖϑις ὁ φίλος καὶ μαϑητής, πάντων δ᾽ ἐχχωρησάντων, ῥήματά 

μ“ “« 4,» ΑΔ “Δ ᾿ ’ ; ο-3ἔ » ᾿ ᾿ τινα ζητῶν ἐξιτήρια᾽ ὃ δὲ τὰ χείλη βραχύ τι διάρας χαὶ περὶ 

ταῖπεῖνος οροσύνης μιχρὸν ὑποψιϑυρίσας χαὶ τῆς ξαυτοῦ τελειότητος 

Ω)"» νὶ λόγῳ παρασχὼν ἐναργὲς σύμβολον, ταῖς χερσὶ τοῦ φιλουμένου 

δεσπότου διὰ τῶν συνόντων φωτεινῶν ᾿Αγγέλων τὴν τιμίαν χαὶ 

ὃ 
ἄσπιλον παραχαταδήχην, τὴν ἑαυτοῦ δηλαδὴ ψυχήν, ὅπερ ἐχείνῳ 

διὰ βίου παντὸς λέγειν σύνηϑες, ἡδέως ἄγαν χαὶ ἱλαρῶς ἀποδί- 

ὅωσιν, οὔπω τῆς πρεσβυτιχῆς ἐπιβὰς ἡλιχίας, ὡς αὐτὸς ἐχεῖνος 

πρὸς ἡμᾶς ἔλεγε. Καὶ νῦν σὺ μὲν ἐν οὐρανοῖς συγχορεύε!ις ἐχεί- 

νοις, τῷ φωτὶ τῆς μαχαρίας ϑεότητος ἀμέσως χαταστραπτόμενος, 

ἧς τὰς αὐγὰς οὐχ ἀμυδρῶς τὸ πρότερον δέδεξο᾽ νεχρὸς δὲ τῷ 

πλείστῳ μέρει χαὶ τὸ παράπαν ἀπειρηχὼς ὃ Φιλόϑεος, τῆς μεγά- 

λης προστασίας χαὶ τῶν ἐλπίδων ἀφαιρεθεὶς χαὶ ζωὴν ἀνύων σοῦ 

γάριν ἀηδῆ χαὶ χατώδυνον, οὐχ οἶδ᾽ ὅπη, τελευτήσουσαν μετὰ τὴν 

σὴν ἐχδημίαν καὶ πρὸς Θεὸν φιλτάτην ἀνάλυσιν" ὃς χαὶ ὁ: ὰ νυχτε- 

ρινῶν εἰσέτι χαταρτίζεις ἡμᾶς ὄψεων, πατριχῶς τε χαὶ φιλανϑρώ- 

πως ἕχάστοτε χειραγωγῶν πρὸς τὰ βέλτιστα. 

78. Φέρε δὴ καὶ τὰ μετὰ τὴν ἐχείνου πρὸς Θεὸν ἐχδημίαν 

ἐπισχεψάμενο! χἀκεῖνο τοῖς ῥηϑεῖσιν ἀναγχαίως συνάψωμεν, οὐ συν- 

δον ἐχείνοις μόνου χαὶ ἰσοστάσιον, ἀλλὰ καὶ πιστούμενον --πῶς 

ἂν εἴποις; ---ϑαυμασίως ἐχεῖνα χαὶ τὴν τινῶν ἐπὶ τούτοις ἀμφιβο- 

λίαν μετὰ πολλοῦ τοῦ περιόντος πόρρω ποιούμενον" διόπερ ἄρα 

χαὶ τῷ μεγάλῳ ϑαυμαστῶς εἴργασται, ὡς αὐτίχα δὴ χαὶ ῥηϑή- 

Πολὺς μέν τις χαὶ ἄρρητος εἶχέ μοῦ τὴν ψυχὴν ἔρως 

περὶ τὴν συγγραφὴν ταύτης τῆς ἱστορίας, καὶ οὐδ᾽ ἠρεμεῖν εἶχον 
Ἁ 9. 3, τὸν λογισμὸν οὐδ᾽ ἐπὶ μιχρόν, χάτογος ἤδη γεγενημένος τῷ χαλῷ 

τὸ προσῆχεν ἐν τῷ Μ χεῖται μετὰ τὸ μάλλον. --- 8 ὑποψηϑηρίσις 1ἢ. --- 

16 ἀμιδρώς Ἐ. 
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τούτῳ πάϑει' προσῆν 16 τι χαὶ δέους οὐ μιχρόν, ὃ δὴ καὶ ἀρχό- 

μενος εἶπον τοῦ λόγου, τό τε μέγεϑος ἐυνοοῦντι τοῦ πράγματος 

χαὶ τὴν ἐμαυτοῦ περὶ λόγους ἰσχὺν τούτῳ παρεξετά-οντι, χαὶ μά- 

λιστα τοῖς ἐν μέσῳ ϑορύβοις καὶ ταῖς μαχραῖς ταύταις χαὶ ἀνενδό- 

τοις ἀσχολίαις ὅσαι ὥρα! χατὰ ταὐτὰ προσχειμένῳ. ᾿Επεὶ δ᾽ ὁ 

περὶ τὸν μέγαν περιφανὴς πόϑος ἔσχε τὸ χράτος χαὶ οὐχ ἦν ἄν- 
φὰς 

τιλέγειν, τἄλλα παρ᾽ οὐδὲν ϑέμενος, ἐπιβάλλω τῷ πράγματι, τὰς 

ἐχείνου πρεσβείας τῆς ὑποϑέσεως προστησάμενος χαὶ τὴν ἐχεῖϑεν 

χα ἐχάστην ϑερμῶς ἐπιχεχλημένος ἐπιχουρίαν, ὥστε χαὶ πρὸς 
- ’ 4 ρ ’ . Π} “ μν" ’ 

τέλος τὴν ἱστορίαν ἐλϑεῖν, μή τῶῖῖ τῶν μεταξὺ θορυβούντων δια- 

χοπεῖσαν, καὶ εἰ χατὰ γνώμην τῆς μεγάλης ἐχείνης ψυχῆς προ- 

βαίνοι, καὶ μὴ τοῦ σχοποῦ διαπίπτομεν ἀμωσγέπως χαϑυποδεῖξαι. 

Καὶ ταῦτ᾽ ἦν, ὡς εἰπεῖν, αἰξιδήποτε τὰ προοίμια χαὶ ὡσπερεί τις 

ἀφετηρία τῶν γραφομένων᾽ ἐπεὶ δὲ τὰ τῆς συγγραφῆς διὰ λείας 

ἡμῖν πάνυ χαὶ εὐπόρου τῆς ὁδοῦ χαὶ ὡσπερεί τινος ἀφανῶς ὑπα- 

γορεύοντος ἐν μεσημβρίᾳ τῶν μεγίστων ἐχείνων προΐει ϑορύβων, 

ὡς χαὶ τοὺς συνόντας ἐξαισίως ἐχπλήττειν ταυτηνὶ τὴν καινοτομίαν, 

χαὶ τὸ τέλος ἔβλεπεν ἤδη, ϑαυματουργεῖ τι χἀνταῦϑα τῶν συνή- 

ἥων ὁ μέγας, ὁμοῦ μὲν τὸ τῆς ἱστορίας ὀρδόν τε χαὶ ἀπλανὲς 

διαμαρτυρόμενος πᾶσιν. ὁμοῦ δὲ χαὶ ταῖς ἡμετέραις αἰτήσεσι πα- 
αν ᾿ ’ ’ Ὕ 9 - 9 δ 

τριχῶς τε χαὶ φιλαν)ὴρώπως συγχατιών, οἷος ἐχεῖνος. ᾿Αλλὰ προῦ- 

ἐχτέον τῷ λόγῳ. Νὺξ μὲν ἦν, ὁ δὲ τῶν λόγων μοι τούτων ὑπο- 

γραφεύς, τῶν ἐν τῷ χλήρῳ χατειλεγμένων εἷς χαὶ τοῦ τῶν ἀναγνω- 

στῶν προϊστάμενος τάγματος, «᾽πεί». φησί, «τοῦ περὶ τὸ γρά- 

φεῖν πόνου χαὶ τῆς σπουδῆς ἐμαυτὸν ἀνεὶς ὕπνῳ συνήϑως ἐδίδουν, 
Ι 9 Υ͂ , γα 9 Ἂς με ’ ’ Υ ὄψις ἐφίσταταί μοι τοιάδε. ᾿Εὐόχουν ἑστάναι συνήϑως», φησίν, 

«ἐν τῷ χαῦ᾽ ἡμᾶς μεγάλῳ ναῷ, τῆς μυστιχῆς τελουμένης ϑυσίας. 

συνεστώτων ὡς ἐν ἑορτῇ δηλαδὴ χαὶ τῶν ἄλλων χαὶ φαιῶρῶς ἔστ ᾿ ὩΣ ἘοΉΤΟΣ πῶ γὼ 
, ω αῷ -« ,». δ “ Ἂς ὯΝ “Ὁ δ᾿ πάντων ἡμῶν χοινῇ συναδόντων τὰ ϑεῖα᾽ ἐδόχει μοι ὃὲ ἄρα τὸν 

χοινὸν τῆς ἡμῶν ἐχχλησίας ποιμένα τελοῦντα τότε τὰ μυστιχὰ 

συνιερουργεῖν τῷ μεγάλῳ δηλαδὴ Σάβᾳ. Ἐπεὶ δ᾽ ὁ τῶν Εὐαγγε- 

λίων ἐνειστήχει χαιρὸς χαὶ πάντες περὶ τὴν ϑείαν ἐχείνην ἀχρόα- 
ω Ύ . ἡ ᾿ α« ε-Φ 

σιν ὡς εἰχὸς μεν ἀνηρτημένο!, σαν μὲν τῶν ἀδύτων ἐντὸς συν- 
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ἐστῶτε χαὶ ἄμφω, ὥς γε τὰ τῆς φωνῆς ὑπεδήλου, ἐπεὶ μὴ χαὶ 

προσορᾶν αὐτοὺς εἶχον τοῦ δὲ ϑαυμαστοῦ Σάβα τῆς ἀναγνώσεως 

ἀρξαμένη", τὰς αὐτὰς ὁ ποιμὴν διαδεχόμενος ῥύσεις, ἀντιφωνῶν 

χατὰ μέρος ἦν χαὶ τὸ ϑεῖον ἐχεῖνο χήρυγμα σαφέστερόν πως τῷ 

διαπλασιασμῷ χαὶ Ἡμῖν παραπέμπων τοῖς ἔξω. Καὶ ἧσαν οὕτω 
»" Α Α μ. ῆ;ς Ἁ 45 μ 

χαὶ ἄμφω χαταχεοματίζοντες χαὶ χατὰ διαδοχὴν ἀλλήλοις παρα- 

“ωροῦντες τοῦ λόγο", τοῦ μὲν ὑπαγορεύοντος, ὅπερ ἔφην, τοῦ δὲ 
" 

προεστῶτος χατὰ τάτ'ιν ἐφεπομένο" χαὶ τὴν αὐτὴν ἀπλανῶς ἰόντος 
9 

ἐχείνῳ, μέχρ'! καὶ αὐτοῦ φημ! τοῦ τῆς ἀναγνώσεως τέλους. Ἦν 

δὲ ἄρα τὸ παρ᾽ αὐτῶν εὐαγγελιζόμενον τὸ τῷ ϑεσπεσίῳ δηλαδὴ 

Λουχᾷ μόνῳ χατ᾽ ἐξαίρετον εἰρημένον, ὅπως τὰς ἐν γῇ φημι 

διατριβὰς ὡς ἄνϑρωπος ὁ χοινὸς ποιούμενος δεσπότης ἔλϑοι μὲν 

εἰς τὴν ὕρεψαμένην Ναζαρέτ, εἰσέλθοι δὲ χαὶ τὴν τῶν Ἰουδαίων 

συναγωγὴν τῇ τοῦ Σαββάτο" ἡμέρᾳ καὶ δοθείσης αὐτῷ τῆς βί- 

23λοῦ τοῦ Ἡσαΐου, ὥστε χαὶ ἀναγνῶναι, ἐχείνοις δή ποῦ χατ᾽ οἰχείαν 

βουλὴν ἐντυχεῖν χαὶ διθάται τοῖς προρρηϑεῖσι περὶ αὑτοῦ τῷ προ- 

φήτῃ “πνεῦμα Κυρίου ", φησίν, “ἐπ᾽ ἐμέ, οὐ εἵνεχεν ἔχρισέ με’ 

εὐαγγελίσασϑαι ἜΠχο ἀπέσταλχέ με, ἰάσασϑαι τοὺς συντετριμ- 
Ἁ δρ».ν» ». 

μένους τῇ χαρδίᾳ " χαὶ τὰ ἑξῆς. Τῆς ἀναγνώσεως δέ», φησὶν ὁ 

βλέπων, «συντελεσϑείσης, ἱεράν τίνα πρόοδον ἐδόχουν μοι χαὶ ἄμφω 

ποιεῖσϑα!, ἐξιόντες δηλαδὴ τῶν ἀδύτων χαὶ τοὺς χοινωνοὺς τῶν 

μυστηρίων ἔχοντες ἑπομένους, ὡς ἔϑος᾽ ἡμῶν δὲ τῶν ἔξω τοῦ 

θείου βήματος χατὰ γώραν ἑστώτων, ἐπειδὴ παριόντες ἔγγιστά 

8ου γεγόνασιν, ὁ μέγας ἱλαρῶς με προσιδὼν Σάβας, Τὰ παρὰ τοῦ 

τῆς ἐχχλησίας χαϑηγεμόνος διδόμενα σοι", φησί, “ μηδαμῶς ἐνδοιά- 

ζων γράφε, πάνυ χαλῶς ἔχοντα χαὶ ἠχριβωμένως" ἐγώ σοι τού- 

τῶν ἀξιόπιστος μάρτυς πλὴν ἀλλὰ χαὶ παιδός, φησίν, ἄρρενος 

ἔσῃ πατήρ, ὅσον οὐχ ἤδη χατὰ τὸ ἐτετόν, χαὶ τοῦϑ᾽ ὥσπερ ἐνέ- 

ὐρον ἀσφαλὲς ἔστω σο! τῆς ἀληθείας τῶν πὰ Ὁ μὲν οὖν 

ταῦτα παραδόξως ἰδὼν χαὶ ἀχούσας, μετὰ τρίτην ἐξ ἐχείνο" γμέ- 

ρὰν ἔλφοβος ἅμα χαὶ περ'χαρὴς χὰμοὶ χοινοῦται τὰ ΠΥ: ἢ 
9 α«- 

τέλος χατ᾽ αὐτὴν ἐπιτιϑέντι τῷ λόγῳ, μᾶλλον δὲ τὰς ὑστάτας 

12).19 ΔΛουχὰ δ΄, 14-10. 
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στηρίων ἐχείνων ἀξιωϑῆναι χαὶ τῆς ὑπερφυοῦς χάριτος, μὴ τού- 

τοῖς προχαϑαρϑέντα, μηδὲ τὸν ναὸν τοῦ πνεύματος, χαῦχπερ ἐχείνῳ 

δηλαδὴ φίλον, φιλοχαλήσαντα: οὐδὲ γὰρ ἣμῖν τις ἀγγείῳ σαπρῷ 

χαὶ ὀδωδότι μύρον πιστεύσειεν ἄν ποτε. 

71. Πλὴν ἀλλὰ χκἀχεῖνα προστιϑέσϑω, τῶν πολλῶν ὀλίγα χα' 

ἀντὶ πολλῶν͵ ὡς ἐγώ φημ!" τίς γὰρ οὐχ οἷὸς τὸ τῆς μετριότητος 

ἄχρον ἐχείνου, τὸ χαϑ᾽ ὑπερβολὴν εἰρηνιχὸν χαὶ πρᾶον καὶ πρὸς 

πάντας χοινωνιχόν τε χαὶ γάριεν;: οὐ χαὶ Ἢ ἔντευξις ἡδεῖα χαὶ ὃ 

λόγος οἵος ἡμερῶσα! πολεμουμένην ὁτῳδήποτε τρόπῳ Ψυχὴν χαὶ 

χαταστῆσαι πρὸς ἃ δεῖ μετὰ παντὸς τοῦ βελτίονος᾽ τίς οὔτω τῶν 

πλησίον ἑαυτοῦ πολλῷ τινι τῷ μέσῳ προέϑηχεν, ὡς ἐπὶ μὲν τῶν 

ὀοχούντων τάξει τινὶ προέχειν ἣ ᾿Α62: σιγὴν ἀσχεῖν, ἢ νη- 

πιότητά τινα χαὶ ἀφέλειαν ὑποχρίνασϑαι, ῥήμασί τε χαὶ σχήμασ! 

χαὶ παντὶ τῷ φαινομένῳ Ψελλίζειν ὡσανεὶ δοχῶν ὁ σοφώτατος, 

τοῖς ὃὲ τῶν πολλῶν χαὶ χατωτέρῳ πολιτεία τέ φημι χαὶ χρόνῳ 

χαὶ τάγματι τοῖς μὲν ὡς ἀδελφός, τοῖς δ᾽ ὡς υἱὸς ὁ χοινὸς τῶν 

ἀμφοτέρων πατὴρ ϑαυμασίως προσφέρεσϑαι, πατέρας ἑαυτοῦ χαὶ 

ὀεσπότας ἀποχαλῶν χαὶ πάντων προχαλινδούμενος τοῖς ποσὶ μετὰ 

πολλῆς τῆς ἐπιφαινομένης ἡδονῆς τῷ προσώπῳ χαὶ τοῦ σεβάσμα- 
ὲ 

--.»ν 

τος: ἃ δὴ τὴ Ξε πολλοῖς ἄλογον ὑποψίαν παρέσχε φυσιχῇς 

μαλαχότητος δῆθεν χαὶ ἀμαϑίας τοῦ τὰ πάντα στερροῦ τε χαὶ σο- 
’ - , Α . ᾳ Ὁ - .. 5» “ 3 φωτάτου, μαλαχῶς τῳόντι χαὶ ἀμαϑῶς τῷ κατ᾽ ἐχεῖνον ἐπιβάλ- 

λουσ! πράγματι. Καὶ πολλοὺς ἂν ἴδοις μέχρι τοῦ νῦν τὰ αὐτὰ 

περὶ ἐχείνου Ψηφιζομένους, ἀνέμους καὶ χαπνὸν ἀντὶ τοῦ τωτὸς τῆς 

ἀληϑείας πειρωμένους χατέχειν᾽ τοσοῦτο χαὶ γὰρ ἀγνοεῖν ἀπεῖχεν 

ἐχεῖνος τοὺς ταῦτα νομίσαντας, μᾶλλον δὲ τοσοῦτον ἀχριβῶς ἐχείνους 

ἐγίνωσχεν, ὡς χαὶ τῶν ἀφανῶν τῆς χαρδίας διορατιχῶς ἀπε θυ: 

καὶ λογισμοὺς ἐχείνων ἐπιτηρεῖν, καὶ ὁποίῳ τινὶ πάϑει τῆς ψυχῆς 

χατεχόμενος ᾿ ἕχαστος, χαὶ χατὰ ταῦτα δὴ χαὶ ταῖς τ ὦ 

χεχρῆσϑαι, τοῖς μὲν αὐτὸ τοῦτο νήπιός τις χαὶ ἀφελῆς, τοῖς ὃ 

χαὶ σιωπῶν ταν: ἴω χαὶ τὸ μηδὲν ὡς εἰπεῖν χαϑάπαξ αἱνό- 
΄ἦ 

μενος. ᾿Αλλ᾽ ἤδει χαλῶς ἐχεῖνος χαὶ τίσιν ἐνδείξασϑαι τὴν ὑποι- 

2 νχὺν τοῦ πνεύματος] πρή).. Ἰλορινὴ). 1, ς΄, 19. --- Ὡ] στερροτάτου χαὶ Β. 



ΞΞ 90} ἐξϑ 

χουροῦσαν τοῦ πνεύματος ἔδει σορίαν χαὶ τὸν χεχρυμμένον παρ᾽ 
Ι 

ἑαυτῷ ϑγησχυρὸν τῆς χάριτος, χαὶ τούτοις αὐτοῖς οὐχ ἐξ'σου πάν- 
43 δ δὶ μὲ ’ ᾽ Ἁ ' ἍἭΣ μ 9 “Ὁ ΄-ῸνΝ » τως, ἀλλὰ χατὰ τὸ ἑχάστου μέτρον, χαϑὸ δηλαδὴ Θεὸς αὐτῷ διὰ 

τῆς ἐν ἐχείνῳ σοφίας ἐμέρισεν οἷς δὴ χαὶ μιμήσασϑα' τινα τού- 

ργως ὑπ᾽ ἐχείνου λεγο- τῶν ἐπῆλϑε χαὶ τοῖς ἁπλῶς τε χαὶ παρέ 

μένοις ἢ πραττομένοις πολλάχις ἐγχαλλωπίσασϑαι, ὡς χαὶ τούτων 

ἀρχούντων μόνων εἰς εὐδοξίαν χαὶ οἷον ἀμυὸρὰν εἰχόνα χαλοῦ χαὶ 

τῆς μεγάλης ἐχείνης Ψυχῆς, μᾶλλον ὃὲ τῆς ἐνούσης ἐχείνῃ μεγα- 

λοφυΐας ἔσχατον, ὅ φασιν, ἀπήχημα. Τοῖς δ᾽ ἄλλοις οὕτω σχεδὸν 

ἀπόρρητα τὰ κατ᾽ ἐχεῖνον ἦν χαὶ τῳόντ' μυστήρια, ὡς μηδὲ ὃο- 

χεῖν εἶναί τι τὸ παράπαν ἐν ἐχείΐνῳ τῶν ἀποχρύφων, μηὸξ τινὰ 
-ο πολιτείαν τῶν ΠΕ ΒΕ μετέρχεσϑαι τὸν σοφώτατον, μηδὲ γὰρ 

ἐμφαίνειν τοῦτο μὴ στολῇ, μὴ χαϑέδρα, μὴ σχήματι σχίμποδος, 

αἡ τιν! τῶν πάντων ὁπωστιοῦν. ὅπου γε χαὶ τοῖς ἔξω χαὶ προ- 

χείροις ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀγωνιστὰς ὑπερφυέστατα χρώμενος βρα- 

,ὺ τι παραλλάττειν τῶν ἄλλων ἐδόχει τοῖς πλείοσιν, ἔστ! δ᾽ οὔ 

χαὶ τῶν πολλῶν εἷς παρ᾽ οἱστισινοῦν ἐνομίζετο τῷ χοινωνιχῷ τε 

χαὶ φιλαλλήλῳ χαὶ χαϑ᾽ ὑπερβολὴν ταπεινόφρονι: χαὶ τὸ μεῖζον 

τῆς ἐν τούτοις φιλοσοφίας χαὶ ἀχριβῶς ὑπεράνδρωπον. ὅτι τὰ μέ- 

γιστα χαὶ ὑπερρυέστατα χατορϑῶν ἐν πάσῃ πολιτεία χαὶ παντὶ 

πράγματι, πλὴν ὀλίγων, τοὺς πάντας ἐλάνϑαυς διὰ τὸ φύσιν αὐτῷ 

χαϑαπερεὶ χρηματίσαι ταῦτα χαὶ ῥᾶστα᾽ χαὶ ὁμαλῶς αἰειδύήποτε 

χρῆσϑαι κατὰ ταῦτα, χἀντεῦϑεν μηδαμῶς χαινοτομῶν μηὸξ ζξε- 

νίζων νομίζεσθαι" χαὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ 

τὸ λανϑάνειν τ᾿ τῶν ὑψηλῶν ἐργαζόμενος ἀπεριέργως εἰσάπαν 

ἐλάνϑανεν, ὡς μὴ μόνον τὸν ϑησαυρὸν ἐν ἀσφαλεῖ χρύπτειν εὐὖ- 
Ξ ς ΝΥ ὃ ἀλλὸ μι.) ως ΩΣ μὲ ῬΑ ᾿ ἣ Ἢ “-- χερῶς δύνασϑα!, ἀλλὰ μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτο διδόναι τισὶν αἴσϑησιν, ὅτ' 

χαὶ ὁπωσοῦν ἔστι τι τῶν τιμίων παρ᾽ ἐχείνῳ χρυπτόμενον. Οὕτως εἰς 
ὸ 

ἄχρον ἐληλάχει ταπεινοφροσύνης τῆς ὑψηλῆς, χαὶ οὕτως αὐτῷ τὰ 

τῆς μοναδιχῆς χαὶ τιλοσόφου ταύτης πολιτείας ὑπερφυῶς ἤσχητο. 

71. ᾿Αγάπης ὃὲ περὶ τῆς βασιλίδος τῶν ἀρετῶν τί ἄν τις εἰπὼν 

8.4. ΚΚορινὴ. 2, ι΄, 18 «ὑμεῖς δὲ οὐχὶ εἰς τὰ ἄμετρα χαυχησόυεϑα, ἀλλὰ χατὰ τὸ 

μέτρον τοῦ χανόνος 55 ἐμέρισεν ἧἡμμῖν ὁ Θεὸς μέτρου, ἐφιχέσϑα! ἄἀγρ: καὶ ὑμῶν», 
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τ 9.9} Ξ 

πογρώντως εἴποι τοῖς πράγμασι; πρὸς μὲν γὰρ τὸν Θεὸν οὕτως 

ἐρωτιχῶς ἔσχεν ὑπὲρ τοὺς πώποτε, ὡς χαὶ μαρτυριχῶν ἄϑλων 
πε, πο ν ΡΥ, ἡ ἢ Ὡχαὶ κατ᾿ οὐδὲν ἐλαττοῦσϑαι τὴν ἐν σαρχὶ ζωὴν ἐχείνου, χαϑὰ ὃν χα' 

ορϑάσαντες εἴπομεν" ὥστε χαὶ αὐτὸν ἐναργῶς Παύλου δύ" οϑάσαντες εἴπομεν" ὥστε χαὶ αὐτὸν ἐναργῶς μετὰ [αὐλοῦ ὀύνα- 
Α {ς 4 ρ , . “ ᾿ νος 6 ὅπ: - Π 

σϑα:ι λέγειν “χαϑ' ἡμέραν ἀποῦνήσχω, νὴ τὴν ὑμετέραν χαύχη- 

σ'ν᾽) ὃ δ᾽ οὐδὲ τούτοις ἠρχεῖτο, ἀλλὰ χαὶ τὸ δι᾽ αἵματος ἐξελϑεῖν 

ἂν τὸν βίον ἐχτόπως πως ἂν εἴποι τις ἐδίψα χαὶ ηὔχετο. Τῆς 

δὲ πρὸς τὸν πλησίον παρίτωσαν οἱ χαὶ ταύτης ἀπολελαυχότες χαὶ 

τὰ χατ᾽ αὐτὸν διηγείσϑωσαν ἡλίχος μὲν ἕν τοῖς ἀσϑενέσιν, ἡλίχος 

ὃὲ τοῖς ἄλλως γεγηραχόσι χαὶ πεπηρωμένοις τὰ σώματα, ὡς μηδὲ 

τῆς φιλανθρωποτάτης ἰατρικῆς ἀποσχέσϑαι. ἀλλὰ χαὶ ταύτης ὃν 
Ύ ᾿: ν- ᾿ » ’ 

ἀγάπης ὑπερβολὴν οὐχ ἐλάγιστον ἐχπονῆσαι μέρος" ᾧ δὴ χαὶ μά- 

λιστὰ προφάσει χρώμενος ὁ σοφώτατος ἡμέρας ὅλας χαὶ νύχτας 

ἑαυτὸν τοῖς νοσοῦσιν ἐδ'δου, λόγοις ἅμα χαὶ ἔργοις χαὶ τῷ πε- 

φυχότι παντὶ συνδιαφέρων τὸ πάϑος χαὶ τοῦ λυποῦντος εὐφυῶς 

ὑποχλέπτων τὴν αἴσϑησιν. “Οῦεν χαί ποτε τῶν νοσούντων τίς, 

ἐπεὶ δησχερῶς πάντῃ χαὶ ἀνωμάλως πρός τε τροφὴν χαὶ πόπ'» 

χαὶ πᾶ) ὁτιοῦν διαχείμενος ἕν ἀντὶ πάντων ἤἥτησε φάρμαχον, τὴν 

τοῦ μεγάλου προσεδρείαν, ἐχεῖνος αὐτίχα τὸ “μηδεὶς τὸ ξαυτοῦ 

ζητείτω ᾿ μετὰ Παύλου δηλαδὴ τοῦ μεγάλου εἰπών, “Ὕἀλλὰ χαὶ τὸ 

τοῦ ἑτέρο" ἕχαστος ", πάντων ἀφέμενος, ὅλῳ ϑυμῷ τοῦ πάσχοντος 
4 

Α 

ὅλος ἐχείνου γίνεται, μηδαμῶς τὸ παράπαν ἀποστὰς ἐξ ἐχείνου, 
; , 3 ρ ὡς “7 ες ἐν . , 2 Ύ ἢ μὴ νύχτα, μὴ ἡμέραν, μηδ᾽ αὐτὸ τὸ βραχύτατον ἐφ᾽ ὅλοις οἷμα' 

ποῦ μησὶ τέσσαρσι ϑαυμαστῶς ἐξυπηρετούμενος χαὶ συμπάσχων, 

ἄχρις οὗ φημ! τὴν ζωὴν ὁ νοσῶν ἐξεμέτρησεν: ἧ γὰρ ἂν οὐδ᾽ 

ἀπέστη πάντως, εἰ περιῆν, ἄχρις ἂν ἐχεῖνος ἐβούλετο. “Καὶ τί 

καινὸν ", ἔλεγε πρὸς ἐμέ, “φίλος ; τίς δ᾽ ἐργασία ταύτης ἀμείνων; 

ἢ ποῖον τῆς εἰς τὸν Θεὸν ἀγάπης τούτου σύμβολον ἐναργέστερον; 

διὸ χαὶ τὸν θαυμαστὸν ἐχεῖνον ἐγώ", φησί, “χαϑ᾿ ὑπερβολὴν 

θαυμάζω πρεσβύτην, ὃς ἀγαπᾶν ἔλεγεν, εἴπερ ἠδύνατο, χαὶ αὐτὸ 

ὃ ἰλοριν 1, ιε΄, 81. -- 7 Τὴς:] ἐξαρτᾶτα! ἐχ τοῦ ἀγάπης. τ 90 Κορινὴς 14. ἰςς 

24, --α 80 πρεσόῦτιν} ἐν τῇ ὧχ τοῦ δ διὰ γραμμάτων ἐρυϑρῶν ἀναγωώσχεται τόδε τὸ 

«Σ γ(όλι)ον. Τὼ ἀ423» ᾿Αγαθωνα λέγε!, τὸν ἐν τῷ Ἰ᾿εροντιχῷ», 
Ἵ 17 Υ ἵ ᾽ ἢ ρ Ἔ 



Ξε 8.9...5- 

τὸ οἰχεῖον σῶμα χαϑάπερ ἱμάτιον ἀποβαλὼν ἀποδόσϑα! τινὶ τῶν 
[2 ᾿ « ρ “ ’ ’ ε Α ω . ᾿ Ύ 

ὑπὸ τῆς ἱερᾶς βεβρωμένων νόσου χαὶ τὸ ἐχεῖνοῦ λαβὼν αὐϑις 
“ν" «-- Α ψΨ» ᾿ .. ν 595 ’᾿ τε ’ 

αὐτὸς μετενδύσασϑαι" χαὶ ταῦτά γε χαὶ αὐτός", οησί, “ βουλοίμην 
-ὠ 

! 
ν 

ΓῚ [ἢ . 4 Ἃ »" ’ 

ἃ" σὺν ἐχείνῳ χαὶ εὐχόμην, εἴπερ οἱόν τε χαὶ τὸ περυχὸς ἐδίδου 
-- 3 χαὶ εἰς ἔργον ἀγαγεῖν τοῦτο δὴ τὸ ποϑούμενον ". “Οὕεν οὕτω τῆς 

μεγάλης ἐχείνης Ψυχῆς ὀργὴ πᾶσα χαὶ μῆνις καὶ ϑυμὸς ἀπελή- 

λατο, ὡς μηδέποτε τὸ παράπαν ὀφϑῆναι χαὶ ὁπηοῦν ὀργιζόμενος, 

εἴγε χαὶ ὑπὲρ αὐτῆς ἔτυχεν ὧν ὁ λόγος τῆς πίστεως" “τί γάρ μο! 
ςς διαφέρει", φησίν, “εἰ πετάλοις χρυσοῖς, ἢ χαὶ τοῖς ἐχ πηλοῦ τισι 

προχαλύμμασιν ἐπισχοτεῖ μοί τις τὴν ὁρατιχὴν δύναμιν: ὁμοίως γὰρ 

ἔγωγε τυφλὸς ἔσομαι, χἂν ὁποιασοῦν τύχῃ τῆς ὕλης ὃν τὸ προ- 

χάλυμμα. Διὰ πάντων οὖν", φησίν, “ἀπεῖναι δεῖ τῆς ψυχῆς τὴν 

πιχρίαν καὶ τὴν ὀργήν, τὰ δὲ χαλὰ χαὶ ἄλλως ἐπεχδιχεῖν ἔξεστιν ἢ, 

Οὐτω τοιγαροῦν ὃ μέγας τοῦ πάϑους ἀπήλλαχτο, ὡς μηδὲ τῆς 

ποοσβολῇς αὐτῆς τὸ παράπαν αἰσϑάνεσϑαι χαὶ ἀγνοεῖν μέντοι σχε- 

δὸν χαὶ αὐτὸ τὸ πεφυχὸς ἤδη χαϑάπαξ τοῦ πράγματος ὃ δὴ χαὶ 

μᾶλλον τῆς ὑψηλοτάτης ἀγάπης πεφυχέναι σύμβολον οἱ τεχνῖται 

τούτων ἄριστα πεφριλοσοφρύήχασι. Τοὺς δέ γε Ψυχιχῶς ἀρρωστοῦντας 

τίς ἐχείνου μᾶλλον ἣ σοφώτερον ἐπεσχέψατο, ἣ διαγνοὺς οὕτω 

“'"λοπόνως ἄγαν χαὶ τεχνιχῶς τὰ φάρμαχα συνεχέρασεν, εἶτα χαὶ 

τὴν ϑεραπείαν ἔργοις τε χαὶ λόγοις ἐπήνεγχεν ἄριστα: μᾶλλον ὁὲ 

τῶν παρ᾽ ἄλλοις ἔργων ὃ λόγος ἐχείνου πολλῷ τινι τῷ μέσῳ 

χαϑάπαξΞ ἀνυσιμώτερος, ὡς τὰ μὲν τῶν Σειρήνων λῆρον εἶναι πρὸς 

ταῦτα παραβαλλόμενα, χρησμοὺς δὲ ϑείους χαὶ οἷον ἐπῳδάς τινας 

ἱερὰς ταῦτα δοχεῖν μάλιστα. μηδοπωσοῦν ἐν τῷ τῆς γρείας ἴστα- 

μένῳ παντὶ τοῦ σχοποῦ διαπίπτοντα. 

71. Ἐπεὶ ὃς λόγων ἐμνήσϑην χαὶ τῆς ἐπὶ τούτοις τοῦ διδα- 

σχάλου περιφανοῦς χάριτος, ἐκεῖνο τοῖς εἰρημένοις ἀναγχαίως προσ- 

ϑήσω. Τοσαύτη τις ἐπήνϑει ταῖς ὁμιλίαις ἐχείνου χάρις χαὶ δύ- 

ναμῖις ϑαυμαστὴ καὶ ἀπόρρητος, οἵαν ἐπ᾽ οὐδενὶ τῶν ἐπ᾽ ἀρετῇ 

ϑαυμαζομένων ἰδεῖν ἡμῖν ἐξεγένετο, χαίτοι γε πολλῶν τινων χαὶ 

μεγάλων ἀχροαταῖς γενομένοις ὡς μάλιστα: ἀλλὰ τὸ χατ᾽ ἐχεῖνον 

ἱερόν τι χρῆμα χαὶ ϑεσπέσιον ἄντιχρυς ἦν, μηδενί τινι τῶν πάν- 

Υ. 23 
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τῶν παραβαλλόμενον, ὡς δοχεῖν αὐτῆς ἅπτεσθαι τῆς ψυχῆς χαὶ 
.« Ὅ [{ 6 ΄-.- 4 ΡΩΝ Ἶ  ,,. Δ ᾿ς -" δ ΄ 

τῶν ὥτων ὅλην ὑπερφυῶς ἐξαρτᾶν, χαϑάπερ τινὸς νέχταρος ἢσυχῇ 

τοῦ ῥεύματος εἰσδυομένου διὰ τῶν ἔξω πρὸς ἐχεῖνα δὴ τὰ βαῦϑ:.- 
[ “- 3 4 9 9 «ἷ -ρ “ΨΦ τατα, ὥστε χαὶ πάσχειν μᾶλλον ἀλλ᾽ οὐχ ἀχούειν ἐχεῖνα δοχεῖν 

τὸν τοῦ λόγου μετέχοντα' χαὶ τὸ μεῖζόν τε χαὶ χαινότερον, ὅτι 

τὰ συνήϑη χαὶ διωμιλημένα τοῖς λόγοις χατὰ χαιοὸν αὐτὸς παρ- 

ἐμβάλλων, τούτοις αὐτοῖς τὸν ἀχροατὴν ἐνθουσιᾶν ἐποίει καὶ ϑαυ- 

μαστὴν τινὰ πάσχειν ἀλλοίωσιν, ὡς ἄρτ' πρώτως χαινῶν τινων 

χαὶ ἀπορρήτων ἀχούοντα χαντεῦλεν γνωρίζεσϑαι μᾶλλον τὴν πη- 

γὴν, ἧς ἐχεῖνο τὸ διειδὲς χαὶ πότιμον ἐξέβλυζε ῥεῖϑρον, τοῦ ἀγα- 

0 φημι πνεύματος τὴν ἐνέργειαν. 

72. Ἔπεὶ δὲ τὸν δρόμον τελέσας χαὶ τὸν ἀγῶνα τὸν χαλὸν 

εἴπερ τῖς ἀγωνισάμενος εἰς οὐρανοὺς ξἤλεπεν ἤδη χαὶ τὸν ἀπο- 

χείμενον στέφανον. ϑαυματουργεῖ χανταῦϑα τῶν προρρηϑέντων οὐχ 

ἔλαττον δέχα γὰρ πρότερον ἡμέραις τῆς πρὸς Θεὸν ἐχδημίας, τῷ 

μαϑητῇ συνεργῷ χρώμενος, “Δεῦρο, φησίν, “ὦ φίλος, παρὰ 

τοὐσὸξς τοὺς ἱεροὺς οἴχους ἀπίωμεν προσευξόμενοι" πόρρωϑεν γὰρ 

ἔχω τὴν εὐχὴν ταύτην ἐπαγγειλάμενος. “Ἵν᾽ οὖν μὴ χαὶ τὸ τῆς ζωῆς 

ἐπελθὸν τέλος τὸν σχοπὸν διαχόψη. σπουδῇ τὴν ὀφειλὴν ἀποτ'- 

σωμεν". Τοῦ δ᾽ εὐθὺς ἑπομένου", κατὰ τὸ πρόσταγμα, περιήει 

δυσὶν ὅλαις ἡμέραις ὁ μέγας προσευχόμενός τε χαὶ προσφέρων 

ἐπὶ πᾶσι Θεῷ τὸν εὐχαρ'στήριον ἅμα καὶ ἐξιτήριον, προϑυόμενός 

τε χαὶ τελεσιουργῶν σὺν ἡδονῖ͵ μεγίστῃ χαὶ καρδίας σχιρτήμασ! 

τὸν χοινὸν ὑπὲρ ἡμῶν χαὶ τῆς χοινῆς πάντων ἀσφαλείας καὶ σω- 

τηρίας ἱχέσιον. Εἶτ᾽ ἐχεῖϑεν ὑποστρέψας δύο μὲν ἑξῆς ἡσυχάζει 

χαϑ᾽ ἑαυτὸν ἡμέρας, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὸν συνοιχοῦντα χαλέσας αὖ- 

ὕις χαὶ παραχαϑισάμενος τὴν ἐχδημίαν προλέγει σαφέστατα χαὶ 

φέρειν ἀξιοῖ μαχροϑύμως χαὶ μὴ λύπης ἀμετρίᾳ δοῦναι τὸν λογι- 

σμόν, εἰ χαὶ φορτιχὸν ἄλλως τῷ φίλῳ τὸ ἐπιὸν χαὶ δυσβαάσταχτον᾽ 

εἶναι γὰρ καὶ μετὰ τελευτὴν αὐτὸς τοῖς φιλοῦσι χαὶ χαλῶς μεμνη- 

μένοις χαὶ φίλος χαὶ πρεσβευτὴς τὰ πρὸς τὸν Θεὸν ἑτοιμότατος" τὰ 

12,14 δρόμον - στέφανον] Τιμοῦ, 2. δ΄, 1. 
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2 (η-“ τ- Ξῆς ἑτέροις μᾶλλον, ἀλλ᾽ οὐχ ἐμοὶ προσΐχχεν" οὐδὲ γὰρ φέρω 

τῆς κοινῆς μεμνημένος ζημίας καὶ τῆς συμφορᾶς, ἣν ἡμεῖς οἱ μᾶλ- 

λον εἰδότες χαὶ φιλοῦντες ἐχεῖνον ὑπέστημεν. ἜἜ χειτο μὲν ὁ μέγας 

τὰ τελευταῖα πνέων χαὶ ὑπὸ τῶν συνήϑων ᾿Αγγέλων μεϑ᾽ ηδονῆς 

τινος ἀπορρήτου πρὸς τὴν μαχαρίαν ζωὴν ἐπειγόμενος, παρίστατο 

δ᾽ αὖϑις ὁ τῇλος χαὶ μαϑητής, πάντων δ᾽ ἐχχωρησάντων, ῥήματά 

τινα ν ἐξιτήρια᾽ ὃ δὲ τὰ χείλη βραχύ τι διάρας χαὶ περὶ 

ταπεινοφροσύνης μιχρὸν ὑποψιθϑυρίσας χαὶ τῆς ἑαυτοῦ τελειότητος 

ἐνὶ λόγῳ παρασχὼν ἐναργὲς σύμβολον, ταῖς χερσὶ τοῦ φιλουμένου 

ὀεσπότου διὰ τῶν συνόντων φωτεινῶν ᾿Αγγέλων τὴν τιμίαν χαὶ 
4 ᾽ 

ἄσπιλον παραχαταγήχην, τὴν ἑαυτοῦ δηλαδὴ Ψυχήν, ὅπερ ἐχείνῳ 

διὰ βίου παντὸς λέγειν σύνηϑες, ἡδέως ἄγαν χαὶ ἱλαρῶς ἀποδί- 

ὄωσιν, οὔπω τῆς πρεσβυτιχῆς ἐπιβὰς ἡλιχίας, ὡς αὐτὸς ἐχεῖνος 

πρὸς ἡμᾶς ἔλεγε. Καὶ νῦν σὺ μὲν ἐν οὐρανοῖς συγχορεύεις ἐχεί- 

νοῖς, τῷ φωτ' τῆς μαχαρία: ϑεότητος ἀμέσως χαταστραπτόμενος, 

ἧς τὰς αὐγὰς οὐχ ἀμυδρῶς τὸ πρότερον δέδεξο᾽ νεχρὸς δὲ τῷ 

πλείστῳ μέρει χαὶ τὸ παράπαν ἀπειρηχὼς ὁ Φιλόϑεος. τῆς μεγά- 
δῶ κὸ ΚΕΡῚ - , ἂν ἐλ ᾿ ( - ς Ἁ , ’ “« 

λὴης προστασίας χαὶ τῶν ἐ πίδων ἀφαιρεϑεὶς χαὶ ζωὴν ἀνύων σοῦ 

γάριν ἀηδῇ χαὶ χατώδυνον, οὐχ οἶδ᾽ ὅπῃ τελευτήσουσαν μετὰ τὴν 

σὴν ἐχδημίαν χαὶ πρὸς Θεὸν φιλτάτην ἀνάλυσιν’ ὃς χαὶ διὰ νυχτε- 

ρινῶν εἰσέτι χαταρτίζεις ἡμᾶς ὄψεων, πατριχῶς τε χαὶ φιλανῦρώ- 

πω: ἐχάστοτε χε!ιραγωγῶν πρὸς τὰ βέλτιστα. 

78. Φέρε δὴ καὶ τὰ μετὰ τὴν ἐχείνου πρὸς Θεὸν ἐχδημίαν 

ῳ» πισχεψάμενοι χἀχεῖνο τοῖς ῥηϑεῖσιν ἀναγχαίως συνάψωμεν, οὐ συν- 

ὃον ἐχείνοις μόνον χαὶ ἰσοστάσιον, ἀλλὰ χαὶ πιστούμενον ---πῶς 

ν εἴποις; ---χυμασίως ἐχεῖνα χαὶ τὴν τινῶν ἐπὶ τούτοις ἀμτιβη- 

λίαν μετὰ πολλοῦ τοῦ περιόντος πόρρω ποιούμενον" διόπερ ἄρα 

χαὶ τῷ μεγάλῳ ϑαυμαστῶς εἴργασται, ὡς αὐτίχα δὴ χαὶ ῥηϑή- 

Πολὺς μέν τις χαὶ ἄρρητος εἶχέ μου τὴν ψυχὴν ἔρως 
5 

πεοὶ τὴν συγγραφὴν ταύτης τῆς ἱστορίας, καὶ οὐδ᾽ ἠρεμεῖν εἰγον 
4 τὸν λογισμὸν οὐδ᾽ ἐπὶ μιχρόν, χάτοχος ἤδη γεγενημένος τῷ χαλῷ 

1 τὸ προσῆχεν ἐν τῷ Μ κεῖται μετὰ τὸ μᾶλλον. --- 8 ὑποψηϑηρίσας 1}. --- 

16 ἀμιδρώς Ἐ. 
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--»͵ἤἢ χἕ ει" ως «,« “»ἱ δὲ ἿΩ ᾿ 5" ). ὃ δὴ χαὶ ἀρο- ὁ τούτῳ πάϑει: προσῆν γέ τι χαὶ δέους οὐ μιχρόν, ὃ ὅη χαὶ ἀρχό- 

μενος εἶπον τοῦ λόγου, τό τε μέγεϑος ἐὐνοοῦντι τοῦ πράγματος 

χαὶ τὴν ἐμαυτοῦ περὶ λόγους ἰσχὺν τούτῳ παρεξετάτοντι, χαὶ μά- 

λιστα τοῖς ἐν μέσῳ ϑορύβοις καὶ ταῖς μαχραῖς ταύταις χαὶ ἀνενδό- 
Ἁ ὃχ4 

τοις ἀσχολίαις ὅσαι ὥρα! χατὰ ταὐτὰ προσχειμένῳ. ᾿Επεὶ δ᾽ ὁ 
Α Ψ ΕΣ περὶ τὸν μέγαν περιφανὴς πόϑος ἔσχε τὸ χράτος χαὶ οὐχ ἣν ἄν- 

τιλέγειν, τἄλλα παρ᾽ οὐδὲν ϑέμενος, ἐπιβάλλω τῷ πράγματι, τὰς 

ἐχείνο) πρεσβείας τῆς ὑποθέσεως προστησάμενος χαὶ τὴν ἐχεῖϑεν 

χαϑ᾽ ἑχάστην ϑερμῶς ἐπιχεχλημένος ἐπιχουρίαν, ὥστε χαὶ πρὸς 
, ἣ Ω ᾿ . .« ᾿ -»" »» Π - 

τέλος τὴν ἱστορίαν ἐλϑεῖν, μή τῶῶῖ τῶν μεταξὺ ϑορυβούντων ὃδια- 

χοπεῖσαν, χαὶ εἰ χατὰ γνώμην τῆς μεγάλης ἐχείνης ψυχῆς προ- 

βαίνοι, χαὶ μὴ τοῦ σχοποῦ διαπίπτομεν ἀμωσγέπως χαϑυποδεῖξαι. 

Καὶ ταῦτ᾽ ἦν, ὡς εἰπεῖν, αἰε!δήποτε τὰ προοίμια χαὶ ὡσπερεί τις 

ἀφετηρία τῶν γραφομένων" ἐπεὶ ὃὲ τὰ τῆς συγγραφῆς διὰ λείας 

ἡμῖν πάνυ χαὶ εὐπόρου τῆς ὁδοῦ χαὶ ὠσπερε τινος ἀρανῶς ὑπα- 

Ἰορεύοντος ἐν μεσημβρία τῶν μεγίστων ἐχείνων προΐει ϑορύβων, 

ὡς χαὶ τοὺς συνόντας ἐξαισίως ἐχπλήττειν ταυτηνὶ τὴν χαινοτομίαν, 

χαὶ τὸ τέλος ἔβλεπεν ἤδη, ϑαυματουργεῖ τι χἀνταῦϑα τῶν συνή- 

ἥων ὁ μέγας, ὁμοῦ μὲν τὸ τῆς ἱστορίας ὀρθόν τε χαὶ ἀπλανὲς 

διαμαρτυρόμενος πᾶσιν. ὁμοῦ δὲ χαὶ ταῖς ἡμετέραις αἰτήσεσι πα- 
“« Α ’ Π Ύ 9 “« 4 ᾿ 

τριχῶς τε χαὶ φιλανϑρώπως συγχατιών, οἷος ἐχεῖνος. ᾿Αλλὰ προ- 
’ -« , ν.» - Ύ ἰὴ οΥῚ « Π ᾿ ρ 

ἐχτέον τῷ λόγῳ. Νὺξ μὲν ἣν, ὃ δὲ τῶν λόγων μοι τούτων ὑπο- 

Ἰραφεύς, τῶν ἐν τῷ χλήρῳ χατειλεγμένων εἰς χαὶ τοῦ τῶν ἀναγνω- 

στῶν προϊστάμενος τάγματος, «Ἐπεί», φησί, «τοῦ περὶ τὸ γρά- 

φεῖν πόνου χαὶ τῆς σπουδῆς ἐμαυτὸν ἀνεὶς ὕπνῳ συνήϑως ἐδίδουν, 

ὄψις ἐφίσταταί μοι τοιάδς. ᾿Εδόχουν ἑστάναι συνήϑως», φησίν, 

«ἐν τῷ χαῦ᾽ ἡμᾶς μεγάλῳ ναῷ, τῆς μυστιχῇς τελουμένης ϑυσίας. 
͵ . ς [ς α΄ μὴ ΄᾿Φ ᾿ ΄- “᾿ Ἁ ς κ.-«Ὦ 

συνεστώτων ὡς ἐν ἑορτῇ δηλαδὴ χαὶ τῶν ἄλλων χαὶ φαιδρῶς 
, δ ω- “ - , » ων Δ΄ ἊΝ ., 

πάντων ἡμῶν χοινῇ συναδόντων τὰ ϑεῖα᾽ ἐδόχει μοι δὲ ἄρα τὸν 

χοινὸν τῆς ἡμῶν ἐχχλησίας ποιμένα τελοῦντα τότε τὰ μυστιχὰ 

συνιερουργεῖν τῷ μεγάλῳ δηλαδὴ Σάβᾳ. ᾿Επεὶ δ᾽ ὁ τῶν Εὐαγγε- 

λίων ἐνειστήχει χαιρὸς χαὶ πάντες περὶ τὴν ϑείαν ἐχείνην ἀχρόα- 
ρ κι . ’ κι 4 - . ’ 

σιν ὡς εἰχὸς ἦμεν ἀνηρτημένο!, σαν μὲν τῶν ἀδύτων ἐντὸς συν- 
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ἐστῶτε χαὶ ἄμφω, ὥς γε τὰ τῆς φωνῇς ὑπεῦγλου, ἐπεὶ μὴ χαὶ 

προσορᾶν αὐτοὺς εἶχον" τοῦ ὃὲ ϑαυμαστοῦ Σάβα τῆς ἀναγνώσεως 

ἀρξαμένο", τὰς αὐτὰς ὁ ποιμὴν διαδεχόμενος ῥήσεις, ἀντιρωνῶν 

χατὰ μέρος ἦν χαὶ τὸ ὑξῖον ἐχεῖνο χήρυγμα σαφέστερόν πως τῷ 

διαπλασιασμῷ χαὶ Ἡμῖν παραπέμπων τοῖς ἔξω. Καὶ ἧσαν οὕτω 

χαὶ ἄμφω χαταχερματίζοντες χαὶ χατὰ διαδοχὴν ἀλλήλοις παρα- 

“ωροῦντες τοῦ λόγου, τοῦ μὲν ὑπαγορεύοντος, ὅπερ ἔφην, τοῦ δὲ 

προξστῶτος χατὰ τάξιν ἐφρεπομένου χαὶ τὴν αὐτὴν ἀπλανῶς ἰόντος 

ἐχείνῳ, μέχρ'! χαὶ αὑτοῦ φημ! τοῦ τῆς ἀναγνώσεως τέλους, Ἦν 

δὲ ἄρα τὸ παρ᾽ αὐτῶν εὐχγγελιζόμενον τὸ τῷ ϑεσπεσίῳ δηλαδὴ 

Λουχᾷ μόνῳ χατ᾽ ἐξαίρετον εἰρημένον, ὅπως τὰς ἐν γῇ φημι 

ιατριβὰς ὡς ἄνθρωπος ὁ χοινὸς ποιούμενος δεσπότης ἔλϑοι μὲν 

ξἰς τὴν ϑρεψαμένην Ναζαρέτ, εἰσέλθοι ὃς χαὶ τὴν τῶν Ἰουδαίων 

συναγωγὴν τῇ τοῦ Σαββάτου ἡμέρᾳ χαὶ δοϑείσης αὐτῷ τῆς β8΄- 

9λοῦ τοῦ Ἡσαΐου, ὥστε χαὶ ἀναγνῶναι, ἐχείνοις δή πο. χατ᾽ οἰχείαν 
φ», 

ἀβεν ὦ ἐντυχεῖν χαὶ διδάξαι τοῖς προβῥηυΕΊθι περὶ αὑτοῦ τῷ προ- 
[ 

φήτῃ “πνεῦμα Κυρίου 49 

, φησίν, “ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεχεν ἔχρισέ με’ 
4 ᾿ 

εὐαγγελίσασϑαι ἘΠῚ εἰς ἀπέσταλχέ με, ἰάσασϑαι τοὺς συντετριμ- 

μένους τῇ χαρδίᾳ " χαὶ τὰ ἑξῆς. Τῆς ἀναγνώσεως δέ», φησὶν ὁ 

βλέπων, «συντελεσϑείσης, ἱεράν τινα πρόοδον ἐδόχουν μοι χαὶ ἄμφω ἱ , , Υ̓ 
“- “9 ἢ ὃς »- - “; } ᾿ Ἁ « ποιεῖσϑα!, ἐξιόντες δηλαδὴ τῶν ἀδύτων χαὶ τοὺς χοινωνοὺς τῶν 

μυστηρίων ἔχοντες ἑπομένους, ὡς ἔϑος" ἡμῶν δὲ τῶν ἔξω τοῦ 

ϑείου βήματος χατὰ γώραν ἑστώτων, ἐπειδὴ παριόντες ἔγγιστά 

800 γεγόνασιν, ὃ μέγας ἱλαρῶς με προσιδὼν Σάβας, Τὰ παρὰ τοῦ 

τῆς ἐχχλησίας χαϑηγεμόνος διδόμενά σοι", φησί, “᾿ μηδαμῶς ἐνδοιά- 

ἴων γράφε, πάνυ χαλῶς ἔχοντα χαὶ ἠχριβωμένως" ἐγώ σοι τού- 

τῶν ἀξιόπιστος μάρτυς πλὴν ἀλλὰ χαὶ παιδός, φησίν, ἄρρενος 

ἔσῃ πατήρ, ὅσον οὐχ ἤδη χατὰ τὸ ἐφετόν, χαὶ τοῦϑ᾽ ὥσπερ ἐνέ- 

υρον ἀσφαλὲς ἔστω σο! τῆς ἀληϑείας τῶν λόγων». Ὁ μὲν οὖν 

ταῦτα παραδόξως ἰδὼν χαὶ ἀχούσας, μετὰ τρίτην ἐξ ἐχείνο) ἡμέ- 

ραν ἔμλφοβος ἅμα χαὶ περιγαρὴς χάμοὶ χοινοῦται τὰ ὀὁραῦϑέντα, 
μ᾿ 

τέλος χατ᾽ αὐτὴν ἐπιτιϑέντι τῷ λόγῳ, μᾶλλον δὲ τὰς ὑστάτας 

12,19 Λλουχὰ δ΄, 14-19. 
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αὐτὸς προτιϑέντι λέξεις σὺν ἱεραῖς τισιν ἐπιχλήσεσιν, ὡς ἔϑος, 

οὐδὲ τούτου πάντως εἰκῇ, χατὰ δὲ τὸν προσήχοντα μάλιστα λόγον 

προβάντος. ᾿Εγὼ μὲν οὖν, εἰ χαὶ ϑαύματος πλήρη χατεφαίνετό 

μοι τὰ ὁραϑέντα, ἀλλὰ χαὶ τὰς πίστεις ἀπό γε τοῦ πράγματος 

ἐναργεστέρας δεῖ λαβεῖν εἶπον, ἵνα μὴ χαὶ δόξαιμέν τισιν ἁπλῶς 

ὀνείροις προσέχειν: ὅϑεν χαὶ σιωπὴν ἄγειν δεῖν ἔγνων τὸ τηνι- 

χαῦτα' ἢ δ᾽ ὁμόξζυγος τοῦ τοὺς χρησμοὺς δεξαμένου χαὶ χύει τὸ 

παραυτίχα, χαὶ τοῦ νενομισμένου τῇ φύσει παρῳγηχότος χρόνου 

παιδὸς ἄρρενος δείχνυται μήτηρ, ὃς δὴ χαὶ Στέφανος τὴν παιδιχὴν 

τοῦ μεγάλο" παρ᾽ ἡμῶν προσηγορίαν χαλεῖται, χαὶ τὴν ἐχείνου 

προφητείαν ὁμοῦ χαὶ τὸ τῆς ὁράσεως τοῦ πατρὸς ἀπλανὲς ὥσπερ 

τις ἔμψυχος σάλπιγξ τρανότατα διαγγέλλει: ὅϑεν χαὶ λόγου χαὶ 

ανήμης ἄξιον χαὶ ἡμῖν ἐνομίσϑη τὸ πρᾶγμα, κατ᾽ οὐδὲν ἀνάξιον 

ὃν τῶν προειρημένων. 

7.1. Ταῦτά σοι. ϑαυμάσιε, παρ᾽ ἡμῶν ἀπαρχαὶ τῶν τίλων 

σο! λόγων χαὶ συγγραμμάτων, ἃ χαὶ μηδὲν ὄντα διὰ τὸ φίλτρον 

αὐτός, οὐχ ὅσον ἂν εἴποι τις, ἀπεϑαύμαζες: σοὶ γὰρ χαὶ τῷ σῷ 

πόϑῳ τεϑαρρηκὼς τοῖς ὑπὲρ δύναμιν ἐγχεχείρηχα, χαὶ νόσῳ χαὶ 

ἀσχολίαις καὶ τοῖς ἐν τῷ μέσῳ τούτοις θορύβοις πάντοϑεν ἑλχό- 

μενός τε χαὶ σπαραττόμενος, τολμηρῶς μέν, οἵδα, χαὶ πολλῷ τῆς 
ΞΘ 4 --.-ὝΣλ “" ἢ “, »ι »-΄Ί ἰ Ἁ ι ἀξίας ἐλάχιστον, τοῦ ὃὲ πρὸς δύναμιν οὔμενουν ἐνδεέστερον. Καὶ μὴν 

χα! τὰ πρὸς τοὺς πατέρας χοινῶς ὑπεσχημένα μοι! πάλαι διὰ σοῦ 

χαὶ τῆς σῆς ταύτης εὐφημίας ἱκανῶς ἀποδέδοται" ἥρχεσας χαὶ γὰρ 

ἀντὶ πάντων εἷς προτεϑεὶς εἰς ὑπόϑεσιν' σὺ ὃὲ ἡμᾶς ἐποπτεύοις 

εὐμενῶς ἄνωϑεν χαὶ διεξάγοις τὸν βίον, χατά 7ε τὰς σὰς ἐξιτηρίους 
ΡΥΡΒΗΣ ἘΕΡῈΣ ’ δὶ ῳ-ἉΔ “ “« , ; » δ ’ 

ἐπαγγελίας, πρὸς τὸ φίλον Θεῷ καὶ λυσιτελέστερον, χαὶ ποιμαίνοις 
“ , “᾿ ᾿ ΤΠ ΞΞΚΕΚΆΟ: ὁ 4. ΝΆ Ύ 2 δ “ Ἢ συμποιμαίνοις, εἴ γε λυσιτελὲς χαὶ ἀκίνδυνον" εἰ δ᾽ οὖν ἀλλὰ τῶν 

δεσμῶν χαὶ τῆς ταραχώδους λύσαις ταυτησὶ ζωῆς χαὶ τῆς ἕξεως, 
Π " ’ 9 ΎΝ) Ὕ , ᾿ φ᾿»-ο καϑὰ δὴ χαὶ πρότερον, οὐχ οἵδ᾽ οἷς τισι λόγοις χρησάμενος, ἔδησας. 

καὶ διὰ τῆς εἰρηνιχῆς ἐνταῦϑα ζωῆς πρὸς τὴν ἐχεῖ μετενέγχοις 
Ἀν τς τ ᾿ς ’ ὰ ᾿ς Α ’ Ἴ ΡΙ͂ΕΞ “- 4 “«ἂ-ὠ΄ᾧ7ὦἄ -α 

ΞΙΟΥΝῊΝ τὴν μόνιμον τε χαὶ ἀστασίαστον ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ 

χυρίῳ ἡμῶν, τῇ ἀληϑινῇ τῶν σῳζομένων εἰρήνῃ τε χαὶ γρηστό- 
Ύ ’ - , ᾿ , ᾿ -. .ο» »" τὴτι" ὦ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ χαὶ ποοσχύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ 
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᾿ α 

πατρὶ χαὶ τῷ ζωοποιῷ πνεύματι, νῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
ὸ 

τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Ἵ Πᾶς ὁ τὸν λόγον τοῦτον ἀναγινώσχων, ἀξιῶ, προσανάγνωϑι 

χαὶ ταῦτα τὰ ἑξῆς φύλλα: πάνυ γάρ εἰσιν ἀναγχαῖα χαὶ ὠφέλιμα. 

Ἕπονται τεμάγη τρία τῆς φιλοθέου ἱστορίας τοῦ Θεοδωρήτου, ἕτερα πέντε τοῦ Λαυ- Ξ η ἰ ᾿ 

σαϊχοῦ, ἕν τέμαχος τοῦ Παραδείσου χαὶ ἕν αὖϑις Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστύμου ἐκ τοῦ χα΄ 

ἡϑικοῦ τῆς εἰς τὸ κατὰ Νατϑαῖον εὐαγγέλιον ἑρμηνείας: πάντα δὲ ταῦτα τὰ τεμάχη 

σιέσιν ἔχουσι πρὸς τὸ σχόλιον, ὕπερ ἐστμειώδη ἐν τῇ 3288-͵ σελίδι]. 
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ΜΗΝΙΊΙΟΥΑΆΑΙΩΙ 1Π|΄’. 

ΜΑΡΤΎΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑἸΤΊΟΥ ΜΕΡΓΑ ΔΌΜΆΆΡΤΥΡΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ͂ 

ΤΟΥ͂ ΕΝ ΤΩΙ ΚΛΑΥ̓ΣΜΑΤΙ ΤῊΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΆΣΣΗΣ. 

((οἀ. Οοἰδ᾽ῖμ. 805, ἢ 1835-187}), 

1. Βασιλεόντων τῶν ἀσεβϑεστάτων χαὶ παρανόμων Διοχλητια- 

νοῦ χαὶ Μαξιμιανοῦ, πολλῇ χατείγετο πλάνῃ τὸ τῶν ἀνπρώπων 
’ 

γένος ἄνθρωπο! γὰρ ταῖς τούτων ἐπινοίαις Ξύλοις προσεχθνουν, 
Ἁ 

χαὶ ἔϑυον χαὶ τῶν μιαρῶν ἀπεγεύοντο ϑυσιῶν: ἐμιαίνετο ὃξ τὸ 

χαϑαρὸν τοῦ ἀέρος ἐχ τῆς τῶν βωμῶν χνίσης χαὶ σχότος εἰδω- 
᾿ ως ἩΖΕ ἀῶ οΣ κῖ ) με . "» ᾿Φ Ύ “ον -ς ΑΝ . ρ ἊΣ ΗΠ 

λιχῆς πλάνης πολιτεία ἐνομίζετο εἰνα! τοῖς ἀνθρώποις" οἱ δὲ μὴ 
[ Ἂς ἊΝ πὰ Ὡς -ωῳ τς ᾽ὔΚΖ᾿ Ἁ , . »; Ὁ ϑ 

βουλόμενοι τοῦτο ποιεῖν στρέβλαις χαὶ βαπάνοις αἰχιτόμενο! τῇ ἰ ἱ " 
τοῦ ξίφους τιμωρίᾳ παρεδίδοντο. Τότε δὴ τότε ᾿Αϑανάσιος ὥσ- 

περ ἐπίγειος φωστὴρ φαιδρᾷ τῇ πεοὶ τὸν χύριον ἡμῶν Ἰνσοῦν 
4 ᾿ ᾿ . Ω Ύ ΟΡ 

Χριστὸν πίστε! ἐξέλαμψεν: ὁ γὰρ τρισμαχάριος οὗτος εὐγενὴς τῆς 

μεγάλης τῶν Ῥωμαίων σηγχλήτου ὑπάρχων, τιμώμενος ἐν Ἂς, 
“-- 

» ἰ . - ΄“ω » 1 “μ.», 

παλατίῳ, ἐν τῇ τοῦ ἐξχουβίτορος χαὶ σχρίϑωνος μεγάλῃ αἀξ' Ἢ ὃ ' 

φέρετο, ἐγγύτατος ὧν χαὶ φίλος τοῦ βασιλέως, ἀγαπώμενός τε 

᾿ΕἘπιγραφή. ᾿Ανέγνων ἐγὼ ἐν τῷ χώδικ! «ἐἰουλέω ἐη.» οἱ ὃξ ἐχδύτα! τοῦ (δῖλ]. 

ςοἀ. Βαρίοσγ. ὈΪ]Π]οἐοοαρ ΝΑΙ Δ}18 Ῥαγίβίθη58 (σ. 811) ἀνέγνωσαν «ἰουλίω κγ»" 

ἀλλ᾽ ἢ ἀκρίβεια τῆς ἡμετέρας ἀνχγνώσεως κυροῦτα! ὑπὸ τοῦ ΔΙοητλισου [Β]}]1Ο0]θ ἃ 

Οοἰδι πΐαπᾶ. 5. 417] ὥρα ὃξ χαὶ ὡὴςξ σε), 807, τ. 
“Ὃν Γ ΄ - - -- ᾿ ιν ΕᾺ ’ 

1 χὠωῦ, ὑθιοχλιτιανοῖ. -- ὃ κδ, χνήσης. πο 12. γχῴβδ, ἐξχουλίτορος. 
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“Ἅι.γΑ Α ὑπὸ πάσης τῆς συγχλήττου. διὰ τὸ εὐδοχίλως αὐτὸν ἀναστρέφεσθα! 
μὴ μὰ -- ἰς ἢ . ’ ᾿ Γ'ὶ -«- ἐν ταῖς βασιλιχαῖς αὐλαῖς, ὡς τάχιστα ἐπινεύειν τὸν βασιλέα ταῖς 

αὐτοῦ αἰτήσεσ', δ'ὰ τὸ εἶνα! αὐτὸν ἀμφοτεροδέξτιον ἔν τε τοῖς 

πολέμοις χαὶ ἐν τῷ παλατίῳ. Εξγεν ὃξ ὁμόφρονας χαὶ ἀδελφοὺς 

τῇ περὶ τὸν χύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν πίστει Σέργιον χαὶ 

Βάχγον, τοὺς ἐν τῇ σχολῇ τῶν Γεντιλίων ἀναφερομένους, οἵτινες 

τὸ μαρτύριον τῆς χαλῇς ὁμολογίας καὶ αὐτοὶ πληρώσαντες καὶ ἐν 

τῇ Αὐγούστῃ Εὐφρατησίων ἐπαρχία τὸν τῆς ἀφϑαρσίας ἀνεδήσαντο 

στέφανον. 
Ἁ κ᾿ ο , , 4 . 

2, Μαξιμιανὸς οὖν ὁ ἀνα!δέστατος τύραννος ἐμμανὴς ὧν περ! 

τὰ εἴδωλα, διατάγματα χατέμπεμψε χατὰ πᾶσαν πόλιν χαὶ γώραν 

χλείεσθαι τὰς ἐχχλησίας τοῖς γριστιανοῖς, ἀνοίγεσϑα! δὲ τοὺς ναοὺς 

τῶν εἰδώλων τοῖς “Ελλησι μετὰ προϑυμίας. Μαξιμιανὸς ὃὲ ὁ βα- 
“« . “- ’ Ύ , . 

σιλεὺς θαρρήσας τῇ παρρησίᾳ χαὶ τῇ φιλία, περ ἐχέχτητο πρὸς 

τὸν μαχάριον ᾿Αϑανάσιον, εὐσεβεστέρως αὐτὸν διαχεῖσθϑαι πρὸς 

τοὺς μιαροὺς αὑτοῦ ϑεοὺς ὑπὲρ πᾶντας τοὺς ἐν τῷ παλατίῳ αὐτοῦ 
6 , ἢ δ ςν “ ᾿ δ᾽ 
ὑπολαβών, ζώννυσι μὲν αὐτὸν ἔπαρχον πάσης τῆς Αἰγύπτου ἕως 

τῶν ἼΑνω Θηβαίων, ἐχπέμπε' ῶ ()“ ΙΝ "- Ω εἰ ῷῳ»- εὶ φ)- [6Ὶ 

᾿ς 

ΕΣ ὑπεροχῆς. Ὁ ὃξ 

μαχάριος ᾿Αϑανάσιος προσχαλεσάμενος τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς 

αὑτοῦ Σέργιον χαὶ Βάχχον λέγει αὐτοῖς μετὰ δαχοῦων' “Προσέ- 
4 χετε ἑαυτοῖς, ἀδελροί μοῦ) ἀγαπητοί" ἀπὸ γὰρ τῇς σήμερον Υμέ- 

- ρας οὐχ ἔτι ὄψεσθέ με ἐν σαρχ', ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶν!, ἐν 
“«“ ’ " τς Α 9 7 ’ 

τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ ἐγὼ γὰρ οἱδα χαὶ πέπεισμαι! ἐν Κυρίῳ, 

ὅτι τὸν τοῦ μαρτυρίο» ἀναδήσασϑα:ι μέλλω στέφανον "ἡ. ἰΚλίναντες 
κι “«« ΄ ’ Α 

οὖν τὰ γόνατα ὁμοθυμαδὸν χαὶ προσευξάμενοι τῷ κυρίῳ, χα! 

ἀππασπάμενοι ἀλλήλους. χατέπλευσεν ὁ μαχάριος ᾿Αϑανάσιος ἔν 

τῇ ᾽Αλεξ νδρέων πόλει" εἰσελθὼν δὲ ποὸς τὸν ἁγιώτατον ἐπ'σχο- 

πον [Πέτρον χαὶ μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ ἡσπάσατο αὐτόν, ἐμπλήσας 
9 ᾿ 9 ’ δὰ Α . [ ἃ 

πάσας τὰς ἐχχλησίας γαρᾶς χαὶ εὐφροσύνης. ἀνχπλεύσας ὃξ ἐπ 
“, α΄ 4 « “ ’ ᾽ ᾿ 

Αἴγυπτον τῷ αὐτῷ σχήματι παραπλησίως ἐποίησεν. Καὶ ὃ φή- 

4 πολέμου] οὕτως ἀνέγνων τὴν ἐν τῷ χώδιχ! γραφήν πολἕ, -τ 6 χων, γεντη- 

λέων. -- 8 χῶδ, κὐγούστω" ἀναγηωστέον ἴσως {ὐγουστοευοατη σίων. τ-- 3. 20 Κλί- 

ναντες - - κατέπλευσεν) σημείωσα! τὸ σγῆ»ὰ τῆς συντάξεως, 

10 
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μῆς τοιαύτης διαὸραμούσης περὶ αὐτοῦ εἰς πᾶσαν Αἴγοπτον, οὗό- 

νῷ τοῦ μισοχάλου χαὶ σχαιοῦ Δαίμονος, ἐνσχήύψαντος εἰς τὰς χαρ- 
ῳ; -«. [ ἂν 4 ᾿ 9 -ς ᾽ . Ὶ ΓῚῚ 

δίας τινῶν χαχοϑελῶν ἀνθρώπων, οὐ δυναμένων ἄλλως τὰ τῆς 
“ βασχανίας ἐπίχειρα διαπράξασ᾽α! εἰς αὐτόν, διαβάλλουσι τὸν μα- 

Ρ --Ξ 4 4 “«᾿ Ἁ 3 ᾽ » Υ 3 χάριον ὃ: ἀναφορᾶς πρὸς τὸν βασιλέα Μαξιμιανόν, ὡς γριστιανὸν 

αὐτὸν ὄντα χαὶ ἡπέρμαχον τῶν χριστιανῶν. 

8. Ὁ οὖν βασιλεὺς δεξάμενος τὴν ἀναφορὰν χαὶ ἀναγνούς, χαὶ : βασιλεὺς δεξάμενος τὴν ἀναφορὰν χαὶ ἀναγνούς, χαὶ 

ἐχπλαγεὶς ἐπὶ τῇ τοῦ ἁγίου χατηγορίᾳ, ἔφη πρὸς τοὺς παρεστῶ- 

τὰς αὐτῷ συγχλητιχούς" “Οὐχ οἶμαι ἀληϑῇ εἶναι τὰ περὶ ᾿Αϑα- 

νασίο" λεγόμενα, ἐμοῦ τὴν πρὸς αὐτὸν φιλίαν ἀχηλίδωτον ἔχοντος, 
"4 ἊΝ »: 3 ᾿ Ἁ ᾿ τ ἣς Ἁ ΄ἤς ἂν Ὡς οὐχ ἂν χατηξιώϑη, εἰ μὴ περὶ τοὺς σεβασμίους ϑεοὺς σπουδῆι 

τε χαὶ εὐνοίᾳ διέχειτο γνησίως ᾿. Καὶ παραχρῆμα μετὰ στρατιω- 

τιχῇῆς χειρὸς ἀναξητηϑῆναι τὰ περὶ τοῦ ἁγίου ἀεχϑέντα ἐχέλε"- 
3 - .»": [δ , 9 “«« , “ - - σεν. Αὐτῶν δὴ οὕτω πραττομένων, οὐ πολλῶν ἡμερῶν διαδρα- 

μουσῶν χαὶ τῆς φήμης περὶ αὐτοῦ πλατυνομένης, γράφει ὁ βασι- 

λεὺς πρὸς τὸν ἀνθύπατον διὰ Μαγιστριανοῦ ἐπιστολήν, περιέγου- 

σαν τὸν τύπον τοῦτον' “ΜΕαξιμιανὸς βασιλεύς, τροπαιοῦχος αὐτο- 

χράτωρ, τοῖς τὴν Αἰγυπτιαχὴν ἀρχὴν διέπουσι χαίρειν, ΙΙάντας 

μὲν ἀνθρώπους, μάλιστα δὲ τοὺς τῆς ἐμῆς βασιλείας ὑπασπιστάς 
ἀπ Α ᾿ -Τ ; , ΝΣ Φ :2 ’ ἣ ᾿ δὸς δ Ἁ χλλλ πο; Ξ Ύ 

τε χαὶ δορυφόρους, οἱ σεβάσμιοι ϑεοὶ ξένους χαὶ ἀλλοτρίους εἰνα! 

οὐ βούλονται" διόπερ τὸν μιαρώτατον ᾿Αϑανάσιον ἀγνωμοσύνῃ οἰ- 

χεία ἐλεγχϑέντα, ὡς τῆς τῶν τριστιανῶν ὄντα ὕρῃσχείας χαὶ ὡς 

ἐπὶ πολὺ τούτου περὶ αὐτοῦ φημιζομένου, χελεύομεν ταῖς τῶν νό- 

μὼν διχαιοτάταις χαὶ αὐστηροτάταις ἐρωτήσεσιν ὑποβαλεῖν: χαὶ 

εἰ μὲν μεταμεληϑῇ. ἐφ᾽ οἷς ἀφρόνως τετόλμηχε, συγγνώμης ἀξιοῦ- 

σϑύω, ἐμοῦ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐμτύτου παρρησίας χαὶ ἀγαπήσεως 

νῦν ἢ πρότερον ἀχηλιδώτως ἀντεχομένου᾽ ἀπολήψεται γὰρ τὸν τῆς 

στρατείας χαὶ στρατηγιχῆς ἀξίας βαῦμόν, χαὶ τῆς τῶν βασιλ'χῶν 

ϑείων ἡμῶν χαὶ ἀξιομνημονεύτων περ!βόλων τοῦ παλατίου τιμῇς 
.ο"»ἭΣ ᾿ 9 .Ὅ»: πὰ ’ ἐς α΄] 4 “ᾶ.Ν 4 ; μ 

ἀτιωϑύήσεται" εἰ ὃξ ἐπιμένοι ἐν τῇ αὐτῇ ἀτρονεστάτῃ ϑρῃσχεία, 

τῇ τοῦ ξίφους ἀχμῇ τὰς πρὸς τὸ ζῇν αὐτοῦ ἐλπίδας ἐχχόψατε. 

“Ἐρρωσὺς ᾿" 

27 κὡδ. εἰχιλιϑώτωςε. 
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4. Ὁ δὲ ἀνϑύπατος δεξάμενος τοῦ βασιλέως τὰ γράμματα 

χαὶ ἐμφανίσας τῷ ἁγίῳ λέγει αὐτῷ: “Τί σοι ἔδοξε, χύριέ μο" 

᾿Αϑανάσιε, τοσαύτην τιμὴν καὶ παρρησίαν ἔχοντι πρὸς τὸν χαλ- 

λίνιχον ἡμῶν βασιλέα, ἀποστῆνα! ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ γενέσϑαι χριστια- 

νὸν χαὶ ἀλλότριον τῆς τῶν Ῥωμαίων πολιτείας, ἀπολέσαι δὲ χαὶ 

τὴν τοσαύτην δόξαν χαὶ τιμὴν Ὁ ᾿Αποχριϑεὶς ὃὲ ὁ μαχάριος ᾿Αϑα- 

νάσιος λέγε! αὐτῷ: “ Ἢ δόξα αὕτη, ἀνθύπατε, πρόσχαιρός ἐστ' 

καὶ παρερχομένη ᾿. Ὁ οὖν ἀνθύπατος αἰσχυνόμενος τὸν μαχάριον, 

χαὶ ϑέλων ἐπιστρέψαι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, λέγει αὐτῷ" “ὝΔεῦρο, 

χύρι!ιέ μου ᾿Αϑανάσιε: χάτελϑε. ἐν τῷ Κλύσματι -- ἀχούω γὰρ πολ- 

λοὺς χριστιανοὺς εἶναι ἐχεῖ -- καὶ χλεῖσον τὰς ἐχχλησίας τὰς ἐν 

τῇ πόλει ἐχείνη" χαὶ ἐὰν τοῦτο ἀχουστὸν γένηται πρὸς τὸν βασι- 

λέα, πλείονος τιμῆς τῆς προτέρας σε ἀξιώσει". Ὃ δὲ ἅγιος ἀπο- 

χριϑεὶς λέγει αὐτῷ: “Ἐγὼ χατέρχομαι χαὶ ἐλπίζω εἰς τὸν ὃε- 

σπότην μοῦ Χριστόν, ὅτι ἢ ἐπιθυμία μου πληροῦται". [Καὶ παρ- 

αὐτίχα εἴχετο τῆς ὁδοῦ τῆς ἐπὶ τὸ Κλύσμα διὰ τῆς ἐρήμου ὃ 

μαχάριος" προσεγγίσας ὃξὲ τῷ χάστρῳ τοῦ Κλύσματος ὡς ἀπὸ 

σημείων ὀλίγων, χαὶ στὰς ἐν τόπῳ τινί, ἐν ᾧ νῦν ἵδρυται ὁ τί- 

τὸς τύπος τοῦ Σταυροῦ, προσηύξατο ἐχτενῶς μετὰ ὀαχρύων, λέ- 

1ὼν οὕτως: “Δέσποτα ϑεὲ παντοχράτορ, ὁ φῶς οἰχὼν ἀπρόσιτον. 
9 σι κε Φ“ ν 4κ1ἃ “{ " - “ἢ; φ , δ , 

ὃν εἴδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐὃε ἰδεῖν δύναται, ὃν τρέμει τὰ συμ- 
,-΄- ἰὸ 

παντα, ὃ τεχϑεὶς ἐχ πνεύματος ἁγίου χαὶ Μαρίας τῆς παρϑένου, 
ρ .».} ἊΣ Ὶ - ἃς νι φ ἰὲ Ξ Ἀκᾳκ4ᾳ ΒΞ 4 ς « -Ἦ τὲ ς Ἢ 

ὃ διαγαγὼν τὸν λαὸν τῶν Ἑβραίων διὰ τῆς Ερυϑρᾶς ταύτης ϑα 
ἤ 3 ’ 4 ΞΞῸ ἃ μ ὡγῷὼ ᾿ - Ξ ς ᾿ 

λάσσης, ἐλέησον τὴν ταπεινήν μου ψυχὴν χαὶ συγχώρησον τὰ 
, ’ , »ἴ δς "-» ἤ Ἶ πΦῈ “ . πλημμελήματά μου. χαὶ τελείωσόν μοῦ τὸν ὁρόμον ἐν τῷ χάστρῳ 

τούτῳ: στήριξον ὃὲ τὰς ἁγίας σο) ἐχχλησίας ἐν τῇ ἁγία χαῦο- 

λιχῇ καὶ ἀποστολιχῇ χαὶ ὀρϑοδόξῳ πίστει, ὅτι ηὐλόγηταί σοῦ τὸ 

πανάγιον ὄνομα, τοῦ πατρὸς χαὶ τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ ἀγίο») πνεύμα- ἵ μα, ρ ἵ " 
τος, εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμὴν", Εἰσῆλϑεν εἰς τὸ Κλύσμα χαὶ εὖ- 

ϑέως τὴν γενέϑλιον ἑορτὴν ἐπετέλεσε τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ ΤΥ τ 
Χριστοῦ, χαὶ ἐν πολλῇ χαρᾷ τὰς ἐχχλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐφαίδρυνε. 

20 κῶδ. ἀπρόσητον [] φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον] Τιμοῖδ, 1. ς΄, 10. --τ 21 ὧν - - ἀν- 

ἡρώπων]} ᾿Ιωᾶν. “«΄, 18 || τρέμει τὰ σύμπαντα] ᾿Ισὴρ δ΄, 80. 
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ὅ. Καὶ φήμης περί αὐτοῦ ἐπα θυ 5 ε, ὡς ὅτι περ ὁ ἔνδοξος 

᾿Αϑανάσιος τὰ τῶν χοιστιανῶν αὔξει, φοβηϑεὶς ὁ ἀνθύπατος παρ- 

ἐγένετο χαὶ αὐτὸς ἐν τῷ Κλύσματι: παραχρῆμα δὲ δημοσία 

προέϑηχε τὰ διατάγματα τοῦ 3ασιλέως. Πολὺς οὖν γέγονε ϑόρ"- 00 ἢ Ψ ᾿αταγματὰα .ο. ὔχσ' ιφ(Ος. οΟοΑ)ς Ὁ " ἵ οΏ") 

, - με -ὦἜ [ -- ἰὴ “.»" “ (ᾳμ’:’ ““ἷ΄-᾽Σ᾽οΆμ βος, μάλιστα τῶν ἐχχλησιῶν χλεισϑεισῶν- ὁ ὃὲ ἀνθύπατος ἤρξατο 

χολαχεύειν τὸν μαχάρσιόν, χαὶ λέγε: αὐτῷ" “Διατί, χύριέ μο» ᾿Αϑα- 

νάσιε, εἰς τοσαύτην αἰσχύνην χαὶ ἐξαγωγὴν ἔδωχας σεαυτόν " 
εἷ 
ξ' 
Φ.ις Ὁ δὲ μαχάριος ᾿Αϑανάσιος λέγε! πρὸς αὐτόν: “Ἤδη σο! εἶπον χὰ 

πάλιν λέγω, ὅτι ἢ αἰσγύνη αὕτη πρόξενός μο! ζωῆς αἰωνίου γί- 

νεται. Ποίε: οὖν, ὃ ϑέλεις" ἐγὼ Δαΐμοσιν οὐ ϑύω, οὔτε μὴ προσ- 

χυνῶ" διὰ τοῦτο γὰρ πάντα χατέλιπον χαὶ πᾶσαν τὴν δόξαν τοῦ 

ματαίου τούτου βίου, ἵνα Χριστοῦ συγχληρονόμος γένωμαι. Αἴῦε 

ὃξ χαὶ σὺ ἔχουσάς μοῦ σήμερον, χαὶ προενόησα ἄν σοι ταύτη, 

τὴν αἰώνιον ζωὴν πρὸς τὸν δεσπότην μοῦ χαὶ βασιλέα Χριστόν" 

Ὁ ὃὲ ἀνϑύπατος λέγει" “Πείσϑητ' μοι χαὶ ϑῦσον τοῖς θεοῖς, πει- 

τῷ ς, ) δόγματι τοῦ αὐτοχράτορος ἡμῶν βασ'λέως, ἤνιος γενόμενος τῷ 

ἐπεὶ ἀναγχαζεις ὑε, ἥξαντα τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ, ἐπιλαϑόμενον 

σης ἐνδόξου σο») ὑπεροχῆς. ἄρξασθαι τῶν χατὰ σοῦ τιμωριῶν " 

ὁὲ μαχάριος ᾿Αϑανάσιος ἔφη πρὸς αὐτόν" “ Διαφόρως σο! εἶπον 

χαὶ ὃ ἔγω πάλιν λέγω: ἐγὼ Δαίμοσιν οὐ ϑύω, οὐδὲ τῷ πατρὶ 

ὑμῶν τῷ Διαβόλῳ προσχυνῶ, οὔτε τοῖς προστάγμασι πείϑομα! 

τοῦ ἀλαζόνος ὑμῶν βασιλέως ΔΙιαξιμιανοῦ, ἀλλὰ τῷ ἐμῷ βασιλεῖ 

Χριστῷ ϑυσίαν αἰνέσεως μετὰ πάσης σπουδῆς ἀναπέμπω χα 

ἐχάστὴην ἡμέραν" 

0. Τότε ὁ ανϑύπατος πλησθεὶς θυμοῦ λέγε: πρὸς αὐτόν" “ Θῦ- 

σον τὸ λοιπὸν χαὶ ἀπθ. ΟἾΠν: τῶν μενουσῶν σς βασάνων". 

Ὁ ὁξ ἅγιος λέγει πρὸς αὐτόν: ““ὉὋ βούλει, ποίει! "ἢ, Ὁ ὁ ἀνϑυ- 

πατος λέγει" “Οὐδὲ τὸ πρὸς τοὺς γονεῖς σοῦ “οίλτρον τον σε΄ς 

Ὁ δὲ μαχάριος ᾿Αϑανάσιος λέγει" “Οὐχί, διότι ἢ πρὸς τὸν Θεὸν 

φιλία μείζων ἐστί λέγει γὰρ ἢ ϑεία Γραφή" ἀγαπήσεις γον, 

τὸν Θεόν σοῦ ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας σοῦ χαὶ ἐξ ὅλη ης ἰσχύος σου 

11 χω, χαγέλειπον. --- 12. Χο, ἀρ  ὧ 'Ῥωμ. ηἢἰ, 17. --Ἦ 238 ϑυτίχν αἱνὲ- 

πεω;}] Ἔβο. ιγ΄, 1Ὁ. - 80 81 Δευτερ. τ΄, ὅ. 
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Ὃ οὖν ἀνθύπατος λέγε!" “Ποῖον ϑεὸν ἔχεις ἣ λέγεις "; Τότε ὁ 
ν 

9 
“ἢ 
φι ἅγιος ᾿Αϑανάσιος ἀνατείνας τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν χαὶ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς εἶπεν: “Τοῦτον τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν 

γὴν χαὶ τὴν θάλασσαν, τὸν μόνον ὄντα καὶ δ'αμένοντα εἰς τοὺς 

αἰῶνας". ΟἹ οὖν διχολόγο! ἐχώλυον αὐτὸν λέγοντες" “Τί ἀντιτάσσῃ 

τῷ ἀνϑυπάτῳ ": Ὁ ὃὲ μαχάριος ᾿Αϑανάσιος λέγει" “Πρὸς ἃ ἐπε- 

ρωτᾷ με, ἀποχρίνομαι αὐτῷ οὐ γὰρ φρονεῖ τὰ τοῦ Θεοῦ, οὔτε 

ὃξ τὰ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ τὰ τῶν Δαιμόνων", Τότε ὀργισϑεὶς 

ὁ ἀνϑύπατος λέγει πρὸς αὐτόν: “ “Ὅσα ἠϑέλησας, ὕβρισας, μὴ 

ὑβρισθεὶς παρ᾽ ἐμοῦ: ἀλλ᾽ ἀνέχομαί σου, μόνον ϑῦσον τοῖς ἣμε- 

τέρο!ς ϑεοῖς " . Ὁ δὲ μαχάριος ᾿Αϑανάσιος λέγε!" “ΔΙῚ φρεναπάτα 

σεαυτόν" οὐδεὶς γὰρ ἀνθρώπων, λογισμοῦ χύριος ὦν, ϑύει Δαίμο- 

σιν, οὔτε μὴν προσχυνεῖ, χαϑὼς σὺ χελεύεις ἐμὲ ποιεῖν: ἐὰν γὰρ 

μαστιχϑῶ ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ, καύχημά μοί ἐστιν᾽ 

ἐν τούτῳ γὰρ μαχαριοῦμαι". Λέγει αὐτῷ ὁ ἀνθύπατος" “Ὁρῶ σε 

ὅτι χατὰ τὴν προσοῦσάν σοι πρώην" τῆς ὑπερογῆς ἀξίαν χαὶ τι- 

μὴν διχαιώματα ϑέλοντα λέγειν χαὶ μὴ βουλόμενον ϑῦσαι", Ὁ δὲ 

ἅγιος ᾿Αϑανάσιος λέγει “ἧ᾿Ηχουσα τοῦ μαχαρίο) Παύλου λέγοντος 

τοῦ ἀποστόλου, ὅτι ἢ σορία τοῦ χόσμου τούτου μωρία ἐστὶ παρὰ 

τῷ Θεῷ: γέγραπται γάρ᾽ ᾿Απολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν χαὶ τὴν 

σύνεσι) τῶν συνετῶν ἀϑετήσω", Ὁ δὲ δ ὐράξηε λέγει" “Οὐ γέ- 

γράπται ἐν τοῖς βίβλοις ὑμῶν ᾿Απόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι χαὶ 
4) τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ"; Ὃ ὃὲ μαχάριος ᾿Αϑανάσιος λέγει" “Κα- 

λῶς χαὶ ὀρϑῶς εἴπας ταῦτα" (εἴπεν), “διότι μαχροϑυμεῖ ἐφ᾽ ὑμᾶς 

χαὶ ἀνέχεται ὑμῶν". Λέγει αὐτῷ ὁ ἀνϑύπατος" “ “Ἕως πότε ἐπι- 

μένεις τῇ ἀπειϑείᾳ. ἀνάνηψον ὀψέ ποτε, τρισάϑλιε, χαὶ ϑῦσον 

τοῖς ϑεοῖς, χαὶ δπαλλ γηϑι τῶν μενουσῶν σε βασάνων ",͵ Ὃ ἅγιος 

᾿Αϑανάσιος λέγει" “Οὐ ϑύω, ἀνϑύπατε, διότι τῆς Ψυχῆς μου φε΄- 

ὅομαι" ὅτι δὲ οὐ μόνον οἱ Χριστιανοὶ τῶν Ψυχῶν αὐτῶν φείδον- 

ται, ἀλλὰ χαὶ οἱ “λληνες, οὐχ ἀγνοεῖς: πόσοι γὰρ ἐχ τῶν ᾿Ἐλ- 

λήνων χαταφρονήσαντες τῆς ματαίας εἰδωλομανίας ἠξιώϑησαν τοῦ 

αἰωνίου χαρίσματος, οὗ ἐγὼ ἐπιϑυμῶ ἀξιωϑῆνα: χαὶ ἑτοίμως ἔχω 

19.21 Κορινὴ, 1, α΄, 18-30, - 2238 Ματ, κβ΄. 22, 
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διὰ τῶν σῶν χολάσεων", Ὃ ἀνθύπατος λέγει “Οὐχοῦν ἄνευ 82α- 

σάνων οὐ ϑέλεις ϑῦπ5χ! χαὶ ἀπαλλαγῆναι, ἢ σχέψιν ἐπιζητεῖς 

Ὁ δὲ μαχάριος ᾿Αϑανάσιος λέγει" “ Ἔσχεψάμην διαφόρως καὶ τοῦτο 

εἰλάμην, Χριστῷ συγχληρονόμος γενέσναι ἔχομεν γὰρ τὴν παρά- 

χλησιν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ τοῦ εἰπόντος Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀπο- 

χτενόντων τὸ σῶμα, τὴν ὃξ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποχτεῖναι" φο- 

βήϑητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον χαὶ Φυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσα! 

ἐν γεέννῃ τοῦ πυρός, Καὶ πάλιν λέγει: Ὃς οὐ λαμβάνει τὸν 

σταυρὸν αὑτοῦ χαὶ ἀχολουϑεῖ ὀπίσω μου, οὐχ ἔστ' μοῦ ἄξιος" διὰ 

τοῦτο οὔτε σὲ φοβοῦμαι. οὔτε τὰς βασάνους σου. Ὁ ἀνθύπατος 

λέγει: “Οὐχ οἵδας, ὅτι ὃ ἀντιτασσόμενος τοῖς προστάγμασι τῶν 

αὐτοχρατόρων μεγάλα'ς τιμωρίαις ὑποβληϑύήσεται": Ὃ ἅγιος ᾽Δα- 

νάσιος λέγει: “Τιμωρηϑήσῃ σὺ μετὰ τοῦ βασιλέως σοῦ Μαξιμια- 

νοῦ τοῦ ἀλάστορος χαὶ τοῦ πατρός σου τοῦ Διαβόλου, ἐχϑρὲ τοῦ 

Θεοῦ καὶ πάσης διχαιοσύνης ̓. 

7. Τότε ὁ ἀνθύπατος φτοβηδείς, ὅτ' ἐβλασφήμησε χατὰ τῶν 
ε' 

ϑεῶν χαὶ τοῦ βασιλέως, ἐχέλευσε ξίφει: τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ τμὴη- 

ϑῆνα! ὁ δὲ ἅγιος ἀχούσας τὴν ἀπόφασιν παρεχάλεσε τὸν ἀνῦύ- 

πατον ἐνδοῦναι αὐτῷ, ὅπως προσεύξηται. Καὶ στὰς χατὰ ἀνατο- 

λάς, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εἶπεν: “Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν 

Κύριον, καὶ προσέσχε μοι χαὶ εἰσήχουσε τῆς δεήσεώς μου. Ἐῤ- 

χαριστῶ σοι, Κύριε ὁ Θεός, ὅτι χατηξίωσάς με εἰς τὸ στάδιον 

τοῦτο ὁμολογῆσαι τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον ἐνώπιον ᾿Αγγέλων χαὶ 

ἀνυρώπων. Σὺ οὖν ἁμαρτίας νεότητός μου χαὶ ἀγνοίας μοὺ μὴ 

μνησϑῇς, ὧν ἐν ἀγνωσίᾳ ἔπραξα, ἀλλὰ συγχώρησόν μοι χαὶ ἀνά- 

παῦσον τὴν Φυχήν μοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ’ αἰῶνος εὐαρε- 

στησάντων σο!' σοὶ γὰρ παρατίϑημι τὸ πνεῦμά μου. ᾿Ελυτρώσω 

με. Κύριε ὁ Θεὸς τῆς ἀληϑείας- δὸς εἰρήνην τῷ χόσμῳ χαὶ παῦ- 

σον τὸν γειμῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐχχλησιῶν τῶν ἁγίων σου, δέ- 

σποταὰ Θεὲ παντοχράτορ- σὺ γὰρ εἶπας, Κύριε: Ἐπὶ τῇ πέτρα 

ὅ,|8 Ματὶ. ι΄, 38, -- 8[9 Ματὺ. ι΄. 88, --- 2021 αλμ. λϑ', 1. --- 28 ὁμολογῆ- 

σα! - -᾿ Αγγέλων) ᾿Αποχαλ. γ΄, 8. -- 94 ἁμαρτίας - μνησϑς}] Ψίαλῃ, χδ΄, 7. --- 27 πα- 

ρατίϑημμι - ἀληδείας} ἰθαλμ, λ΄, 6. 
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ταύτῃ τῆς ὁμολογίας οἰχοδομήσω μο) τὴν ἐχχλησίαν χαὶ πύλα' 

ἼΛδου οὐ χατισχύσουσιν αὐτῆς. Δός, Κύρ'ε, ὑπομονὴν χαὶ ἀνὸρίαν 

τοῖς διὰ τὸ ὄνομα σοῦ διωχομένοις᾽ ἀνάστησον ὃέ, χύρ!ιΞ Ἰησοῦ 

Χριστέ, τὰ σχήπτρα τῶν χριστιανῶν βασιλέων ἔν τε τῇ Ῥωμαίων 

πόλε: χαὶ Αἰδϑιοπία, εἰς δόξαν τὸοῦ σοῦ ὀνόματος: δώρησαι δὲ τὴν 

ἀχλινῖ͵ πίστιν χαὶ ὀρϑόδοξον τῷ τόπῳ τούτῳ ἕως τοῦ αἰῶνος, ἔνο’- 

χίσας ἱεροὺς ἄνδρας ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ, οἵτινες νυχτὸς χαὶ ἡμέ- 

ρας δοξάσουσι τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον. Χάρισαι, χύριε Ἰησοῦ 

Χριστέ, ὃ χαλέσας με εἰς τὸν χλῆρον τῶν μαρτύρων, παντὶ ἀν- 

ϑρώπῳ ἐπιτελοῦντι εἰς μνήμην τὴν ἡμέραν τῆς τελειώσεώς μοὺ 

τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν: ἔμπλησον τοὺς οἴχους αὐτῶν 

τῆς παρὰ σοῦ εὐλογίας: χαρᾶς χαὶ εὐφροσύνης πνευματιχῆς τὰς 

χαρδίας αὐτῶν πλήρωσον᾽ τοῖς νοσηλευομένοις αὐτῶν ὑγείας ἀξίω- 

σον, τοῖς δὲ πλέουσιν, ἣ ὁδοιποροῦσιν, ἣ ἐν ἀνάγχαις χαὶ περι- 

στάσεσι περιπίπτουσι χαὶ ἐπιχαλουμένοις τοῦ σοῦ ϑεράποντος τὸ 

ὄνομα, λυτρωτὴς χαὶ σχεπαστὴς γενοῦ" σὺ γὰρ εἴπας, Κύριε. 

Αἰτεῖτε χαὶ δοϑησεται ὑμῖν φιλάνθρωπος γὰρ ὧν φιλάνϑρωπίχ 

πάντας ἀνθρώπους ἐλεεῖς τῇ χάριτ' σου. Εὐχαριστῶ σοι, Κύριε 

ὃ Θεός, ὃ πληρώσας μοῦ τὸν δρόμον καὶ συγχαταριῦμήσας τῷ 

χορῷ τῶν ἁγίων μαρτύρων. Εὐλογῶ χαὶ ὑπερυψῶῷῶ χαὶ δοξάζω σὲ 

τὴν ἁγίαν χαὶ ὁμοούσιον τριάδα, πατέρα χαὶ υἱὸν χαὶ ἅγιον πνεῦμα, 

νῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν᾽. 

8. Μετὰ δὲ τὸ πληρῶσαι αὐτὸν τὴν εὐχήν, χατασφραγίσας 

ἑαυτόν, χαὶ ὑποστρωϑείσης σινδόνος ἐπιβάς, ϑείς τε τὰ γόνχτα, 

ἀπετμηϑη τὴν χεραλὴν ξέρει, παραδοὺς τὴν Ψυχὴν τοῖς ἁγίο!ς 

᾿Αγγέλοις. ᾿Ετελειώϑη δὲ ὁ ἅγιος τοῦ Χριστοῦ μάρτυς ᾿Αϑανά- 

σιος μηνὶ ἰουλίῳ ὀχτωχαιδεχάτῃ, κατὰ ὃὲ Αἰγυπτίους μηνὶ ᾿Επιφὶ 

χὸ͵ ἐν τῷ Κλύσματ'ι, πρὸς τῇ Ερυϑρᾷ Θαλάσσῃ. βασιλεύοντος 

τῆς Ῥωμαίων πολιτείας Μαξιμιανοῦ. χατὰ δὲ ἡμᾶς βασιλεύοντος 

τοῦ χυρίου χαὶ ϑεοῦ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἣ δόξα 

χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

1,2 ᾿Επὶ τῇ πέτρα - - αὐτῆς] Ματῇ. ις΄, 18. -- Ο,,7Ἱ χῶῦ. ἐνοιχήσας.-- 18 χὠδ, 
νοσιλευομένοις. --- 11 Ματὴ. ζ΄, 1. Λουχὰ ια΄, 9.-- 30 χῶδ. γωρώ. -- 27 κωῦ. ἐπιφῇ. 
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ΙΟΥΔΙΟΙ Δ΄. 

Βίος χαὶ πολιτεία τῶν ὁσίων πατέρων 

ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ἘΠΙΣΚΟΠΟΥ͂ ΚΑΙ ΙΘΑΝ ΝΟΥ͂ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ͂. 

(Οοἀ. Οοἰβ᾽᾽η. 808, ἢ. 200-217). 

1]. Δεῦτε, ἀδελφοί, δοξάσωμεν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, τὸν 

τῇ πολλῇ αὐτοῦ εὐσπλαγχνίᾳ ἐλευϑερώσαντα “ἡμᾶς ἐχ τῆς χατάρας 

τοῦ νόμου" χαὶ τῇ ἐνσάρχῳ αὑτοῦ οἰχονομίᾳ ἐπιστρέψαντα ἡμᾶς 

εἰς τὸν Παράδεισον, ἀφ᾽ οὗ ἡμᾶς ἐξήγαγον οἱ προπάτορες Ἡμῶν. 

παραχούσαντες τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ, χαὶ τῷ ζωοποιῷ αὐτοῦ σταυρῷ 

χαταλύσαντα “τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ", ὅπεο ἐξ ἀρχῆς ὃ ἐχϑρὸς 

ἀπετείχισεν ἔμπροσθεν ἡμῶν, χαὶ τῇ εἰς “Λδου αὑτοῦ χαταβάσε! 

ἐλευϑερώσαντα ἡμᾶς ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ πονηροῦ. χαὶ τῇ 

αὑτοῦ ἐχ νεχρῶν ἀναστάσει πιστωσάμενον τὴν ἀνάστασιν χαὶ τὸν 

ϑάνατον πατήσαντα χαὶ συναναστήσαντα ᾿Αδὰμ τὸν πρωτόπλαστον. 

χαὶ τῇ εἰς οὐρανοὺς αὐτοῦ ἀνόδῳ συνανυψώσαντα ἐν ἑαυτῷ τὴν 

ἡμετέραν φύσιν χαὶ συγχαϑίσαντα ἐχ δεξιῶν τοῦ πατρός, ᾧ παρ’- 

σταυτα! τὰ ἄπειρα πλήϑη τῶν ᾿Αγγέλων χαὶ τὰ Χερουβὶμ χαὶ τὰ 

᾿᾿πιγραφ. Τὸ αἰουλίῳ λ'ν προσέϑηχεν ἐν τῷ χώδιχι χεὶρ ἑτέρα, οὐχ ἡ τοῦ χαλ- 

λιγράφου. Σημειωτέον, ὅτι τοῦτο τὸ χείμενον οὐχ εὐρέϑη τέλειον ἐν τῷ χώδιχι οὐδὲ 

πάλιν ἕτερον αὐτοῦ ἰσύτυπον εὐρέϑη μέχρι τοῦδε ἐν ἄλλῳ τινὶ κώδιχι" σῴζεται μέντοι 

συριστὶ τέλειος ὁ βίος τῶν ὁσίων Παύλου καὶ Ἰωάννου ἕν τισ! κώδιξι τοῦ Βρεττανιχοῦ 

Μουσείου, περὶ ὧν ὅρα ὝὟ. ΜΥτΙραί, Οαιδϊόσιο οὗὨ 5γγίας τιδηυβοῦρίβ ἰη [Π6 Βγιεἰβἢ 

ΔΙ βοαπι. Τοπάοη 18δ70-1872, σ. 680, 1087, 1090. 

2,8 Γαλάτ, γ΄, 18. -- 0 ᾽Ἔφεσ. “΄, 14 || κωδ. μεσότυχον. 



τ 3609. 

Σεραφίμ, μετὰ φόβου χαὶ τρόμου ἀσιγήτως δοξολογοῦντα: αὐτὸς 

γάρ ἐστιν ὁ πάντων Θεὸς χαὶ αὐτῷ πᾶν γόνυ χάμπτει ἐπουρανίων 

χαὶ ἐπιηείων χαὶ χαταχϑονίων, χαὶ αὐτῷ ἐξομολογεῖται πᾶσα 

Ἰλῶσσα. Αὐτὸς τῇ πολλῇ αὑτοῦ εὐσπλαγχνίᾳ ἀνελθὼν εἰς οὐρανὸν 

ἐξαπέστειλεν ἡμῖν τὴν χάριν τοῦ παναγίου πνεύματος, δι᾽ ἧς 

ἠξιώϑημεν “τέχνα Θεοῦ γενέσϑαι ᾿ καὶ πατέρα καλεῖν τὸν τῶν ὅλων 

Θεόν: αὐτὸς ἡμᾶς ἠλευϑέρωσεν ἐχ τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων καὶ 

πρὸς ϑεογνωσίαν ὡδήγησεν, χαὶ εἰς προσχύνησιν τοῦ τιμίου αὐτοῦ 

σταυροῦ ἀνεχαλέσατο, στήλας ἡμῖν ϑεοφεγγεῖς συστησάμενος, ἄν- 

ὃρας ϑεοφρόρους χαὶ δυνατοὺς ἐν Θεῷ, κατὰ τὸ αὐτοῦ ϑέλημα 

πορευομένους χαὶ τῇ ἀρίστῃ αὑτῶν πολιτείᾳ τὸ σκότος τῆς πλάνης 

ἀπελαύνοντας χαὶ φωτίζοντας ἡμῶν τὰ χατὰ Θεὸν διαβήματα, 

ὅπως ενώμεϑα ἐχ σαρχιχῶν πνευματιχοὶ χαὶ ἐχ χοϊχῶν οὐρά- 

νιοι χαὶ ἐξ ἀνθρώπων ϑεοί: ὧν εἷς ὑπῆρχε χαὶ ὁ μαχάριος 

Παῦλος ὁ ἐπίσχοπος. οὔτινος τὸν βίον ἐχϑέσϑαι ὑμῖν δίχαιον ἐχρί- 

ναμεν χαὶ τὰς αὐτοῦ ἀρετὰς διηγήσασϑαι, πρὸς ὠφέλειαν τῶν 

ἐντυγχανόντων: ἔλαμψε γὰρ ὡς ἀληϑῶς χαὶ αὐτὸς ὥσπερ ἥλιος 

ἐν χόσμῳ χαὶ πολλοὺς ἐρωταγώγησεν. 

5, Οὗτος ὁ ϑεορόρος ἀνὴρ ὥρμητο μὲν ἐκ τοῦ Πόντου, ἐχ 

πόλεως ᾿Ατταλείας λεγομένης" ἐχ παιδιχῇς δὲ ἡλιχίας τῷ φόβῳ τοῦ 

Θεοῦ προσηλώσας αὑτοῦ τὸν νοῦν καὶ τῇ ἡσυχίᾳ καὶ ἠρεμίᾳ σχο- 

λάζων προέχοπτεν ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ τοσοῦτον διέλαμφεν ἐν 

πᾶσ! τοῖς χατὰ Θεὸν πλεονεχτήμασιν, ὥστε αὐτὸν χαὶ πρὸς ποί- 

μανσιν λαοῦ χληϑῆναι χαὶ ἐπίσχοπον χειροτονηϑῆναι βίᾳ τῆς ἰδίας 

πόλεως. Πεντεχαίδεχα μόνας ἡμέρας δὲ ποιήσας ἐν τῷ τῆς ἐπι- 

σχοπῆς ϑρόνῳ, ὡς εἶδεν τὴν πολλὴν σύγχυσιν καὶ ταραχὴν τὴν 

ἐν τῇ πόλει, ἐλυπήϑη λίαν. ῬῬίψας οὖν ἑαυτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 

ἐδέετο μετὰ δαχρύων λέγων᾽ “ἧΚύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ μόνος φι- 

λάνϑρωπος, ὁ ὑψωϑεὶς ἐπὶ σταυροῦ, ἵνα ἡμᾶς ὑψώσῃς ἐχ τῶν 

χαμαιζήλων παϑῶν, φώτισον τὴν ἐσχοτισμένην μοῦ ψυχὴν χαὶ 

δεῖξόν μοι σωτηρίας ὁδόν, δι’ ἧς τὴν πρὸς σὲ πορείαν ποιήσομαι. 

2.4 πᾶν γόνυ - - γλῶσσα] Ἡσαΐου με΄, 28, 24. --- 0. Ἴωαν. α΄, 12. --- 20 χῶδ, 

ἐταλίας. --- 81 σωτηρίας ὁδὸν] Πράξ. ις΄, 17. 
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σὺ γὰρ εἰ ὁ Θεός μου χαὶ σὲ ποθῶ, χαὶ σὲ ζητῶν ἐξελήλυϑα, 

ὅπως τύγω τῆς ἐχ δεξιῶν σο στάσεως. Καὶ ταῦτα χαὶ τούτων 

ὅμοια εἰπὼν χαὶ προσευξάμενος ἀφύπνωσεν, χαὶ ἦλθεν αὐτῷ φωνὴ 

λέγουσα᾽ “Παῦλε, Παῦλε, εἰ δύνασαι γενέσϑαι ὡς ὁ στῦλος τοῦ 

πυρός, ὅστις προεπορεύετο τῆς παρεμβολῇς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, 

δούλευσον τῇ ἱερωσύνῃ διὰ γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξαλείφονται αἱ 
. Ὡἴ »ΩΣ ᾿ ό ᾿ 4 ΤΓ ι νὴ ’ Ξ ἘΞ ᾿ 4“ , 32 ̓ - λί 

ἁμαρτίαι τοῦ χόσμου", Τούτων ἀχούσπας ἐξανέστη ἔμφοβος λίαν, 
ἀλών 9. “«» “- κε 2 θεὶς ν ὟΝ τῶν ΥΩ Σι οὶ ὸ" ΎΥ ᾿ ἐξῇλϑ χαὶ αὐτῇ τῇ ὥρα ἐπιϑεὶς τὸ ἴδιον ἔμάτιον ἐπὶ τὸν ὦμον ἐξῆλϑε 

λάϑρᾳα τῆς πόλεως, χαὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων’ “Δεῖ με 

ἀπελϑεῖν εἰς γώραν μαχράν, ἔνϑα οὐδείς με γινώσχει᾽", 

8. Καὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ ὁδηγούμενος, τῇ συνοδευούσῃ 

πάντοτε τοῖς αὐτὸν ἀγαπῶσιν, ἦλϑεν εἰς "Εδεσσαν’ εἶχε γὰρ τότε 

ἢ Ἔδεσσα ἐπίσχοπον ἅγιον, χαλούμενον Ῥααββουλᾶν. Μὴ ἐπιστά- 

μενος δὲ ὁ Παῦλος ἐργόχειρόν τι ἐργάσασϑαι, ἐργατείας ἔχαμνεν 

χαὶ ἐμίσϑου ἑαυτὸν χαϑ᾽ ἡμέραν εἰς ἑχατὸν φόλλεις χαὶ ἕν χολ- 

λύριον ἄρτου" χαὶ τὸν μὲν ἄρτον ἤσϑιεν. τὸ δὲ χέρμα συνῆγεν 

χαὶ χατὰ Παρασχευὴν ἠγόραζεν ἄρτους χαὶ ἄλλα τινὰ βρώσιμα, 

χαὶ ἐξήρχετο πρὸς τοὺς μοναχοὺς τοὺς οἰχοῦντας ἐν τῇ ἐρήμῳ 
- δος ον Ἡερ: ἐοιζ πο ις ; ἔλ μ μὲ ῶ “ἨἯἘπΞέ 

χαὶ ἐν τοῖς ὄρεσι, χαὶ ἐμέριζεν αὐτοῖς χαὶ ἔλεγεν ἐν ἑαυτῷ Ξέρ- 
δ -«- Ἁ , Βὴ “ας - “ .-οοὐ ν 3 ΟΝ 

χομαι ἰδεῖν τὸν Θεὸν ἐν τοῖς μοναχοῖς τοῖς ἰδιάζουσιν ἐν ταῖς 

ἐρήμοις χαὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἐν αὐτοῖς γὰρ χατοιχεῖ ὁ Θεός ". Κατὰ 

ὃξ Κυριαχὴν ἠγόραζεν ὁπώρας χαὶ ἀπήξει εἰς τὸ νοσοχομεῖον χαὶ 

διεμέριζςε τοῖς νοσοῦσι χαὶ τοῖς ξένοις᾽ ἔλεγε γάρ, ὅτι “Δεῖ με 

ποιεῖν τὸ ϑέλημα τοῦ ἐμὲ πλαστουργήσαντος, χαὶ αὐτὸς πρόνοιαν 

πολλὴν ποιεῖται τῶν νοσούντων χαὶ τῶν Ξένων", Καὶ οὕτως ἐποίε! 

διηνεχῶς. Ὁ δὲ φιλανῦρωπος Θεός, ὁ ἀντιλαμβανόμενος τῶν ἀγα- 

πώντων αὐτὸν ἐν παντὶ τόπῳ, ἠϑέλησε μιχρόν τι ἀποχαλύψα! 

τῶν ἀρετῶν τοῦ δούλου αὑτοῦ. Ἦν δὲ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει ᾿Εδέσσῃ 

2 τοὐτων] οὕτως ἐν τῷ χώδιχι, --- 8 χωῦ, φωνῇ. -- 4 στῦλος τοῦ πυρὸς] ᾿Εξόδ. 

7, 21, 22. -- 14 χκωὸ. ἐργατίκς. --α 16 χῶδ. εἴσϑιεν, --- 28 ᾿Εδέσσῃ)] ὧδε λήγε! 

τὸ 207-ον φύλλον τοῦ χώδιχος μεϑ' ὃ ὑπάρχει γάπτμα' ἀλλά τις παλαιὸς τοῦ χώδιχος 

ἀναγνώστης ἐγύῴανε τὸ «ζήτίει!) φύλλον β΄», ἐννοῶν τὸ 209.ον, ὁπόϑεν τὸ χείμενον 
“ ᾿ - - “ιν. - ᾿ . -ο 

ἄρχεται ἀπὸ τῶν λέξεων « - - πληρώσας τὴν δέησινν κτλ. 



-- 511] -- 

4. --- -- πληρώσας τὴν δέησιν. χαὶ λέγε: τῷ ᾿ἸἸωάννῃ 

“Τίνος χάριν, ἀδελφέ, ἐβόησας, θεασάμενος τὸν χοινὸν ἐχϑρὸν τοῦ 
’ δ .« Ἁ ’ 4, -3 - 4 9 ᾿ Ἁ Ἰένους ἡμῶν, χαὶ τίς σε ἤγαγεν ἐνταῦϑα: ἐν ἀληϑείᾳ μαϑητὴς 

ὑπάρχεις τοῦ Χριστοῦ: λέγω δέ σοι, ὅτι, ὁπηνίχα ἢ φωνή σου 
ἦλϑεν εἰ- τὸ .Ξ“ΦἘ6Ὄ"᾿' ; ὙᾺ Ἕ δ ᾿: λ ΩΣ Μολρς ϑ ως, ὦ ὶ , 
᾿ ς τὰ ὦτά μου. εἰὸον δύο ἄνδρας: λευχειμονοῦντας χαὶ σὲ 

ἐν τῷ μέσῳ αὐτῶν, οἵτινές σοι ἔλεγον, ᾿Ενδυναμοῦ, Ἰωάννη, χαὶ 

μὴ φοβοῦ" τῇ γὰρ δυνάμει τοῦ Κυρίου σου πατήσεις ἐπὶ ὄφεων 

χαὶ σχορπίων χαὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχϑροῦ. Καὶ νῦν 

δεῦρο, ἀδελφέ, χατὰἀτρυφήσωμεν τοῦ Κυρίο" χαὶ ἀνοίξωμεν τὸ 
φ “- “49 } 9 “᾿ 4 Υ͂ . ᾿ 4 , -ο ᾿ 

στόμα ἡμῶν", Καὶ αὐτῶν εὐχομένων χαὶ τὴν εὐχὴν διατεινόντων 

ἐπὶ ἱκανὴν ὥραν, περιεχύχλωσεν αὐτοὺς φαντασία διαφόρων ἑρπετῶν, 

δηρίων, ὄφεων χαὶ ἀσπίδων, χαὶ σὺν τούτοις πᾶσι λεόντων καὶ 

λεοπάρδων, ὁρμώντων χαὶ ἐπιπηδώντων εἰς τὰ πρόσωπα αὐτῶν. 

Τότε οἱ δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ προσέσχον εἰς οὐρανόν, τὴν ἐχεῖϑεν 

βοήϑειαν ἐπιχαλούμενοι" χαὶ ὑψώσας ὁ ϑεοφόρος Παῦλος τὴν 

φωνὴν αὑτοῦ προσηύξατο λέγων" “Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τῶν 

ἁγίων σοῦ προφητῶν χαὶ διχαίων ὑπερχσπίσας, ὁ χαϑυποτάξας 

τοῖς ἁγίοις σοὺ ἀποστόλοις πᾶσαν τὴν τῶν Δαιμόνων ἐνέργειαν. 

σὺ χαὶ νῦν, Κύριε, τὴν φαντασίαν ταύτην χατάργησον χαὶ ἀποδίωξον 

ἀρ ἡμῶν τῶν δούλων σο" πᾶσαν ἐπιβουλὴν τοῦ ἐχϑροῦ ". Καὶ 

παραυτὰ τὰ μὲν ἑρπετὰ ἐξέλιπον, ἔμειναν ὃὲ τὰ θηρία ἱστάμενα 

εἰς τὴν θύραν τοῦ σπηλαίου, ὅπως ἐνεργήσῃ ἐν αὐτοῖς ἢ εὐχὴ 

τοῦ μαχαρίο") Ἰωάννου, ὅστις ϑεασάμενος τὴν ἀναίδειαν αὐτῶν χαὶ 
Ἁ 9 Ἁ ἰω 6 ΄ 9 4 Ἁ Ἁ Ύ τὴν ἐπιμονὴν ὕψωσεν αὑτοῦ τὸ ὄμμα εἰς οὐρανοὺς χα! εἰπεν" 

᾿“Κύρις Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὸ τῶν χριστιανῶν χαύ- 
᾿ Ύ » ὩΞ 3 ΡΣ 9 ΝΑ ἊΝ ὃ Ἁ ἐῇ ς᾽.» κἙ 

χημα, σὺ εἴ ὁ περιβαλλόμενος τὸν οὐρανὸν νέφεσι σὺ εἶ ὁ ἐνδε- 

δυμένος φῶς ὡς ἱμάτιον χαὶ γυμνὸς παγῆναι: ἐν σταυρῷ χαταδε- 
»; ᾿ “» - , . 94. νΔ ΜΝ ᾿ Α ξάμενο:" σὺ χαϑυπέταξας τῷ προπάτορ! ᾿Αὐὰμ πᾶσαν αἰσϑητὴν 

φύσιν" σὺ χαὶ τανῦν, Κύριε, χαϑυπόταξον τοῖς δούλοις σοὺ τὰ 

ϑηρία ταῦτα, ἐάν τε ἀληϑῆ σώματά εἰσιν, ἐάν τε φαντασία". ) μ“ ; 

ὅ χῶδ. λευχιμονοῦντας. --ο 18 Λουχὰ ι΄, 19. - 18 κὠδ. ἐπιπηϑόντων. --- 236 

αλυ. ρυς΄, 8 «τῷ περιβάλλοντι τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις». --α 27 Ψίαλμ.. ργ΄, 2 «ἀνα- 

βαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον». 
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πϑ. 9.7.2... 

Τότε ἦλθεν αὐτῷ φωνὴ λέγουσα" “Οὐχ ἀνέγνωτε τὸ γεγραμμένον͵ 

ὅτι Τὸ ἔλεός μου οὐ μὴ ἀποστήσω ἀπὸ σοῦ: Καὶ πάλιν" Παρεμ- 

βαλεῖ ΓΑγγελος Κυρίου χύχλῳ τῶν φοβουμένων αὐτὸν χαὶ ῥύσεται 

αὐτούς. Μὴ οὖν τοῦ λοιποῦ φοβηϑῆτε τὸν πονηρόν: ἐγὼ γάρ 

ἊΠ Καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀφανῆ γεγόνασι τὰ 

ϑηρία. 

ὅ, Ταῦτα ϑεασάμενος ὁ ϑεσπέσιος Παῦλος προσέπεσε τῷ μα- 

χαρίτῃ Ἰωάννῃ λέγων" “Εὐχαριστῶ τῷ Κυρίῳ, τῷ καταξιώσαντί με 

εὐλογηϑῆναι παρὰ τοῦ δούλου αὐτοῦ ". ᾿Αποχριϑεὶς δὲ ὁ Ἰωάννης 

λέγει αὐτῷ “Τί ἀγαϑὸν ἰδὼν εἰς ἐμέ, ἀδελφέ, λέγεις μοι ταῦτα "" 

᾿Απεχρίϑη αὐτῷ ὁ Παῦλος" “ Εἶδον, ὅτι ἔχεις ἐν σπηλαίῳ δώδεχα 

ἁγίους χαὶ τρέφεις αὐτοὺς ἄρτῳ καὶ ὕδατι, ὅπως χοινωνὸς αὐτῶν 

γένῃ ἐν τοῖς ἀγῶσιν αὐτῶν. Ναὶ λέγω σοι, ἀδελφέ. ὅτι κοινωνὸς 

ὑπάρχεις ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν χαὶ τὰ ἔργα σο" μείζονα τῶν 

ἔργων αὐτῶν εἰσι’ πολλὰ γὰρ εἴδη ἀρετῶν ἐχτήσω ἐνώπιον τοῦ 

Χριστοῦ". Τούτων ἀχούσας ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης λίαν ἐθαύμασε, 

πῶς ἀποχαλύπτει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὰ μυστήρια τοῖς ἀξίοις" 

χαὶ εἶπεν τῷ ϑεσπεσίῳ Παύλῳ" “Τίνος χάριν ἐχφαίνεις τὰ χατ᾽ 
μὲ “ν᾿ Ρ ει, Α Ἁ δ » 9 , Ἁ Ἁ 

ἐμέ, ἄνθρωπε: θέλεις, ἵνα χἀγὼ τὰ χατὰ σε ἀναγγείλω : σὺ γὰρ 

ἐπίσχοπος εἴ τῆσδε τῆς πόλεως χαὶ ἐν σοὶ πληροῦται ὁ λόγος ὁ γε- 

γραμμένος: Ἔχομεν ϑησαυρὸν ἐν ὀστραχίνῳ σχεύει: ὅπερ δηλοῖ 

τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ τὴν χατοιχοῦσαν ἐν τοῖς ἁγίοις ", Λέγει αὐτῷ 

ὁ Παῦλος: “Τίς ἀνήγγειλέ σοι, ὅτι ἐπίσχοπός εἶμι; οὐχ ἔστι τοῦτο 

ἀληϑές", ᾿Απεχρίϑη αὐτῷ ὁ Ἰωάννης “Μὴ διὰ τὸ σπεύδειν σε, 
-ΦΟ ’ " Ἁ Ἁ Ἁ ῬΑ ΒΌΡ, , » “ ίοέ Ἕ 

ἀδελφέ, χαλύψαι τὰς σὰς ἀρετὰς φευδοποιήσγῃς τὴν τοῦ σωτῆρος 

ῥῆσιν, τὴν λέγουσαν Οὐδέν ἐστι χεχαλυμμένον, ὃ οὐχ ἀποχαλυ- 

φϑύήσεται, χαὶ χρυπτόν, ὃ οὐ γνωσθήσεται". Καὶ πάλιν ὁ Παῦ- 

λος λέγει τῷ Ἰωάννῃ: “Τίς σοι ἐγνώρισεν, ὅτι ἐπίσχοπός εἰμί": 

Απεχρίϑη αὐτῷ ὁ μαχάριος Ἰωάννης" “ὋὉ γνωρίσας σοι, ὅτι ἔχω 
ὲ 

ε,ἰἦἅοϑᾳκ . Π 4 , ͵ ϑλι τον ᾿ 4 Ἁ ΕΒ ἢ ἷ 3 ’ 

οοοξχα αγ!οὴς εὶς τὸ σπήλαιον, α)ῖτος χαμο!ι εηνώρίσεν, ὅτι ἐπί- 

2. Βασι). 2, ζ΄, 1ὅ. -- 8 Ῥαλν. λγ΄, 8. -- 11 Παῦλος} ἐνταῦϑα λήγει τὸ 209-ον 

φύλλον, οὐ τὸ πέρας συνάπτεται τῷ 2ύϑιῳ φύλλῳ, --- 25 χὠδ. ψευδοποιήσεις. --- 

20.2] Ματϑαίου ι΄, 26. 
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σχοπος εἶ". Τούτων ἀχούσας ὃ ϑεσπέσιος Παῦλος ἐδόξασεν τὸν 

Θεὸν χαὶ ἐμνήσϑη τοῦ γεγραμμένου λόγου" “Τὸ μυστήριόν μου 

ἐμοὶ χαὶ τοῖς τοῦ οἴχου μου". Εὐῤχαριστήσαντες οὖν χαὶ μεγα- 

λύναντες τὸν Θεὸν χατῆλϑον ἐχ τοῦ ὄρους, ὅρχοις πιστωσάμενο! 

ἀλλήλοις μηδενί τι τῶν συμβεβηχότων μεταξὺ αὐτῶν γνώριμον 

ποιῆσαι, ἄχρις ἂν ἀλλήλων διαζευχϑῶσιν, εἴτε διὰ ϑανάτου, εἴτε 

διὰ μαχρᾶς ξενιτείας. Παρεχάλεσε δὲ ὁ μαχάριος Ἰωάννης τὸν 

Παῦλον συνοικῆσαι αὐτῷ καὶ οὐχ ἐπένευσεν, ἀλλ᾽ εἶπεν αὐτῷ" 

“Παραχώρησόν μὸι ἀπελθεῖν εἰς τὸ ἔργον μου χαὶ γενήσομαί σοι μ Ρ 
ἀγαπητός. Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰωάννης" “Πορεύου χαὶ ἐργάζο" 
τῇ Φ , ΕΑΕΣ ἡλ Ἶ ; ἐ ὃ μὲ ἰ ν . - ὶ ἀ: ’ Σις ΄σ 

ἡμέρᾳ, ὡς βούλει, χαὶ καϑ᾽ ἑσπέραν ἔρχῃ καὶ ἀναπαύῃ ἐν τῷ 

οἴκῳ μου’ εἰ δὲ ϑέλεις, ἀπερχόμεϑα χαὶ αὐλιζόμεϑα νυχτὸς πρὸς 

τοὺς ἁγίους τοὺς ἐν τῷ σπηλαίῳ, ἣ ἀναπαυόμεϑα ὁμοῦ ἐν τῇ ἐχχλη- 

σίᾳ τοῦ Θεοῦ". Ὁ δὲ ϑεοφόρος Παῦλος ἔϑηχεν ἑαυτῷ τοιοῦτον 
Ἂ 

χανόνα, ὅπως ἐν μὲν τῷ χειμῶνι, ὅτε χαὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ ὡς 
“4 Α δ 9 ἢ , Α , .»͵͵͵ν 4 ᾿ ’ ἐπὶ τὸ πολὺ οὐ πολιτεύεται, ἀνέλϑῃ πρὸς τοὺς ἁγίους εἰς τὸ σπή- 

λαιον χἀχεῖσε παραχειμάζε:»" ἐν δὲ τῷ ϑέρε!, ὁπηνίχα χαὶ τὸ ἔρ- 

γον χινεῖται, χατέλθῃ εἰς τὴν πόλιν χαὶ ἐργάσηται. Ἤρεσε δὲ 

τοῦτο χαὶ τῷ μαχαρίτῃ Ἰωάννῃ, χαὶ προσελθὼν τῷ ἐπισχόπῳ 

τῆς πόλεως Ῥαββουλᾷ παρεχάλει συγχωρῆσαι αὐτῷ εἰς πέρας 
. ᾿ 9 ς ’ 5 “, δο,ες ἀγαγεῖν τὴν ἐπιϑυμίαν, ἣν ἐξ ἀρχῆς ἐχέχτητο. 

6. - - - - - ὁ δὲ φιλάνϑῦρωπος Θεὸς οὐχ ἐγχατέλιπεν τοὺς 

δούλους αὑτοῦ" περὶ γὰρ τὸ μεσονύχτιον νεωτέρα τις χόρη ἤρξατο 

βοᾶν ἐχ τῶν ἐνδοτέρων μερῶν τῆς σχηνῆῇς καὶ λέγειν" “Οὐαί μοι, 

οὐαί μοι ! βολίδες πυρὸς ἐξέρχονται ἐχ τῶν ἀνθρώπων τούτων χαὶ 

ἐπιπίπτουσι τῷ προσώπῳ μου". Ἔχ δὲ τῶν χραυγῶν αὐτῆς ἔξυπνοι 

γενόμενοι οἱ γονεῖς αὐτῆς ἠρώτων μαϑεῖν τὴν αἰτίαν τῶν τοιούτων 

χραυγῶν' ἣ δὲ περισσότερον ἔχραζεν λέγουσα: “Πῦρ ἐξέρχεται ἐχ 

τῶν ἀνδρῶν τούτων χαὶ χρούε!: τὴν ὄψω μου". Εἶπεν δὲ αὐτῇ ὁ 

2 Τὸ μυστήριον - - οἴχου μοὺ] λόγιον τοῦ ᾿[ησοῦ, ἀριϑ. 87 Βορθ8, σ. 94-96. -- 

6 ποιῆσαι]! ἀντὶ τούτο ἐν τῷ ἀπογράφῳ μοὺ γέγραπται τὸ νοῆσαι. --- 7 κῶδ. ξενη- 

τείας. --- 11 χῶδ. ὅπη νίκα. --- 18 χὼδ. ἐργάσεται. --- 31] μετὰ τὸ ἐχέχτητο, ἔνϑα 

λήγει τὸ 208-ον φύλλον, ὑπάργει πάλιν ἐν τῷ χειμένῳ γάσμα. --- 22 φύλλον 2]10-ον 

τοῦ χώδιχος [[| χῶδ. ἐγκατέλειτεν. 

οι 
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ϑεοφόρος Παῦλος: “Εἰ ϑέλεις ἐλευϑερωϑῆναι τοῦ πυρὸς τούτου, 

πίστευσον εἰς τὸν χύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν χαὶ ἕξεις ζωὴν 

αἰώνιον", Δραμοῦσα οὖν ἢ νεᾶνις ἔλυσε τοὺς ἁγίους ἐχ τῶν ὃε- 

σμῶν χαὶ εἶπεν: “Ναί, δέσποτα, πιστεύω εἰς τὸν Θεὸν τὸν λ"- 

τρούμενόν με ἐχ τῆς ἀνάγχης ταύτης. Ἐν αὐτῇ οὖν τῇ ὧρχ 

ἀναστὰς ὁ μαχάριος Παῦλος ἔβαλεν ὕδωρ εἰς γηστέρναν χαὶ προσ- 

ηὔξατο λέγων: “Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, ὃ Θεὸς ἡμῶν, ἐλθὼν εἰ: 

τὸν χόσμον, ὅπως λύσῃς τὰ τέχνα τοῦ ᾿Αδὰμ ἐχ τῶν δεσμῶν τῇς 

ἁμαρτίας χαὶ ἐχ τῆς κατάρας τῆς ἐπελθούσης τῇ γῇ διὰ τῆς τοῦ 

᾿Αδὰμ παραβάσεως, δι’ ἧς ὁ Διάβολος ἐφύτευσεν ἐν αὐτῇ ἀχάνϑθας 

χαὶ ζιζανια᾽ σὺ τανῦν, Κύριε, δὸς τοῖς δούλοις σοῦ γάριν χαὶ 

δύναμιν γεωργῆσαι αὐτὴν χαὶ χαϑαρίσαι, πρὸς τὸ χαρποφορῆσαι 

χαρποὺς πυξυματιχούς᾽ σύ, Κύριε, ὃ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισϑῆναι εὐ- 

ὀοχήσας χαὶ. ἁγιάσας τὰ ὕδατα, χαὶ τὸ ἅγιον βάπτισμα νομοὺε- 

τήσας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἁγίασον 

τὸ ὕδωρ τοῦτο χαὶ τοὺς ἐν ἀὐτῷ βαπτιζομένο"ς, ὥστε ἀποϑέσϑα!’ 

τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, ἐνδύσασθαι δὲ τὸν χαινόν, τὸν ἀναχαινού- 

μενον δι᾽ ὕδατος χαὶ πνεύματος". Καὶ πληρώσας τὰς συνήϑεις 

εὐχὰς τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἐβάπτισε τὴν χύρην ἐχείνην εἰς τὸ 

ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ 

παραυτὰ ὑγίανεν Ἢ χόρη καὶ οὐδὲν τοῦ λοιποῦ χαχὸν ἐϑεάσατο" 

οἱ ὃὲ γονεῖς αὐτῆς χαὶ πάντες οἱ εὑρεϑέντες ἐχεῖσε, ἰδόντες τὸ 

γεγονὸς ϑαῦμα, ἐπίστευσαν χαὶ αὐτοὶ εἰς τὸν χύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 

Χριστὸν χαὶ ἐβαπτίσϑησαν, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὑτῶν. 

7. Μαθὼν δὲ ταῦτα ὁ βασ'λεὺς αὐτῶν ἠγανάχτησε μεγάλως" 

καὶ πέμψας ἔλαβεν ἐκ τῶν πιστευσάντων ὡς ἐβδομήχοντα ψυχὰς 

ἀνδρῶν χαὶ γυναιχῶν, καὶ πέδας σιδηρᾶς αὐτοῖς ἐπιϑέμενος χαὃ- 

εἴρξεν αὐτοὺς ἐν τουλαχῇ" τοὺς ὃὲ ἁγίους πάλιν πεδήσας ἰσχυρῶς 

ἐξήγαγεν ἔξω τῆς παρεμβολῆς αὐτῶν, εἰς τόπον ἔχοντα φοινίκων 

πλῆϑος, ἀφ’ ὧν χαὶ τὴν τροφὴν εἶχον οἱ τὸν τόπον οἰχοῦντες 

5 κωῦ, γεώνις. --- 6 γηστέρναν)] οὕτως ἐν τῷ χώδιχι. --- [0 Διάβολος] οὕτως 

ἀναγνωστέον ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ τετραδίῳ μου γεγραμμένου Χριστός, ὕπερ ἐκ παραδρο- 
- ν »᾿ 1 ᾿ 4 ᾿ , - . ΄ ΕῚ ᾶ -- ΄ σι» 

μῆς ἰσως οὕτως ἐγράφη, εἰ μἢ τῳόντι τοῦτ᾽ αὐτὸ γέγραπται χαὶ ἐν τῷ χώδιχι, --- 1118 

Ἔφεσ. δ΄, 28, 24. 
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ἼΔραβες. Ἦν δὲ ἐν τῷ μέσῳ τῶν φοινίχων δένδρον ἕν ᾿ ὑψηλὸν 
» ἐν “ Σ » , - πάνυ χαὶ ὡραῖον, οὐ ὑποχάτωϑεν ἔϑεντο τοὺς ἀγίους, βουλόμενοι 

σραγιᾶσαι αὐτούς. Τότε ὃ μαχάριος Ἰωάννης προσεφώνησε τῷ 

ἄρχοντι αὐτῶν λέγων" “Προσέγγισον ὦδε, ὅπως ἄν σοι λαλήσω ᾿. 

Προσεγγίσαντι δὲ λέγει αὐτῷ: “Τί ἐστιν ὑμῖν τὸ δένορον τοῦτο "" 

Ὃ δὲ λέγει' “Θεός ἐστιν ἁπάσης τῆς παρεμβολῆς ταύτης ". Λέγει 

αὐτῷ ὁ μαχάριος ᾿Ιωάννης" “Εἰ συνορᾷς οὔ", ἐπισύναξον τοὺς 

ἑταίρους σοῦ χαὶ ἐπιχαλέσασϑε τὸν ὑεὸν ὑμῶν, χαὶ ἡμεῖς ἐπιχα- 

λούμεϑα τὸν ἡμέτερον Θεόν, χαὶ ὁ νιχῶν αὐτός ἐστιν ἀἁληϑινὸς 

Θεὸς χαὶ αὐτῷ δεῖ ὑμᾶς ἀχολουϑῆσαι". Καὶ ἀποχρίνεται αὐτῷ ὁ 

βασιλεύς. “Πάνυ σοφῶς ἔχρινας ". Τότε ὁ μαχάριος Ἰωάννης ἐχ- 

τείνας τὰς χεῖρας προσηύξατο λέγων’ “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ 

χαρπὸς τοῦ ἐλέους χαὶ τῆς ζωῆς, ὃ τῷ ϑελήματί σου τρέφων 

τὰς χέδρους τοῦ Λιβάνου, παραχλήϑητι χαὶ ἐξαπόστειλον τὴν ὀρ- 
, “ἊΝ ΝΙΝ “ ν 2 »ἬἍ “ον α ς , Τὴν αο0 ἐπὶ τὸ δένδρον τοῦτο, χαὶ ἐχρίζωσον αὐτὸ ἐχ ϑεμελίων, 

" } ’ , Ψ “ 598 ) , , ὅπως μὴ γένηται πλάνης αἴτιον πολλοῖς ", Καὶ παραυτὰ νεύσας 

ἄνεμος βίαιος ἐξέσπασε τὸν φοίνιχα ἐχεῖνον μετὰ τῶν ῥιζῶν χαὶ 

χατέχαυσεν αὐτὸν ὡς πῦρ. Τότε πάντες οἱ εὑρεϑέντες ἐχεῖ͵ τ: 

σάμενοι τὸ γεγονὸς ϑαῦμα, ἐβόησαν λέγοντες. “Ἔπ᾽ ἀληϑείας 

Θεὸς τῶν ἔργων τούτων, αὐτός ἐστιν ὁ ἀληθὴς Θεός". Καὶ ὃ 

ὁ μαχάριος Ἰωάννης τῷ βασιλεῖ “Πιστεύεις ἄρτι, ἣ χαταχαίονται 
. δ κὶ λ ) . « ) ὃ τὰ σὰ ἑσολι 4 Ὡς Εἶπε: χαὶ οἱ λοιποὶ φοίνιχες χαὶ στερεῖσϑε τῆς ἐξ αὐτῶν ζωῆς Εἴπεν 

ὃὲ ὁ βασιλεύς: “Πιστεύω, ὅτι ὁ Χριστὸς ἀληϑὴς ἔστι Θεός, χαὶ 

αὐτὸς ὑμᾶς ἀπέστειλεν ἐλευϑερῶσαι ἡμᾶς ἐχ τοῦ σχοτασμοῦ τῆς 
, 49 Ν κἡ . ’ ς ο “᾿ μ 

πλάνης. Παραυτὰ οὖν ἀναστάντες οἱ ἅγιοι ἔκτισαν χολυμβήϑραν 

χαὶ ἡγίασαν αὐτήν, χαὶ ἐβάπτισαν τὸν βασιλέα χαὶ τοὺς μεγιστᾶνας 

αὐτοῦ χαὶ ἅπαντα τὸν λαὸν αὐτοῦ. Καὶ πέμψας ὁ βασιλεὺς ἔλυ- 
« ». σεν ἐχ τῶν δεσμῶν τοὺς πρότερον δεξαμένους τὴν πίστιν: δέδωχε 

δὲ τοῖς ἁγίοις σχηνήν, τοῦ ποιῆσαι αὐτὴν ἐχχλησίαν τῷ πλήϑε! 

τοῦ λαοῦ. Διέμειναν δὲ πρὸς αὐτοὺς οἱ ἅγιοι χρόνον ἱχανὸν χαὶ 

ἐδίδαξαν αὐτοὺς τὴν πίστιν, χαὶ ἐποίησαν αὐτοῖς πρεσβυτέρους χαὶ 
9 διαχόνους, χαὶ οὕτως ἐπορεύϑησαν εἰς τὸ ἅγιον ὄρος τοῦ Σινᾶ' ἐλυ- 

4 κῶδ, ἐπιχαλέσκσϑαι. --- 10 κωὸ, ἡμῶς. - 19 χωδ, ἐπιαλι ϑείες. 
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ππι810:-: 

πήϑη ὃξ ὁ βασιλεὺς χαὶ οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ πάντες ἐπὶ τῷ χωρι- 

σμῷ τῶν ἁγίων. 

8. ΠΙαραγενόμενο! δὲ εἰς τὸ ἅγιον ὄρος ἀνῆλθον εἰς τὸν τό- 

πον, ἐν ᾧ ὁ Θεὸς ἐφάνη, χαὶ διαρχέσαντες ἐχεῖσε πέντε ἡμέρας 

χαὶ πέντε νύχτας εὐχόμενοι, φωνῇς ἤχουσαν λεγούσης" “Εἰσή- 

χουσεν ὁ Θεὸς τὴν προσευχὴν ὑμῶν χαὶ προσεδέξατο τὸν χόπον 

ὑμῶν". Παρέμειναν δὲ ἐν τῷ ἁγίῳ τόπῳ ἡμέρας, περιερχόμενο! 

χαὶ ἐπισχεπτόμενοι τοὺς αὐτόϑι οἰχοῦντας μοναχούς: χαὶ μετὰ 

ταῦτα λέγει ὁ Παῦλος τῷ Ἰωάννῃ: “᾿Επιστρέψωμεν, ἀδελφέ, εἰς 

τὴν εὐλογημένην πόλιν. λέγω γάρ σοι, ὅτι ἑπτὰ ὀνόματα τῶν 

ἀδελρῶν, τῶν ἐν τῷ σπηλαίῳ, πρὸς Κύριον ἐπορεύϑησαν᾽ εἶδον γὰρ 

ἐν ὁράματι δώδεχα χλάδη πεφυτευμένα ἐν αὐτῷ τῷ σπηλαίῳ. 

χαὶ ἐλθόντες δύο ἄνδρες λευχείμονες ἀπέχοψαν ἐξ αὐτῶν ἑπτὰ 

χλάδη, χαὶ ἀπελθόντες ἐφύτευσαν αὐτὰ εἰς τὸν Παράδεισον τοῦ 

Θεοῦ". Τότε λέγει αὐτῷ ἐχεῖνος" “Ναί, ἀδελφέ, ἀπέλθϑωμεν. Δοχῶ, 

ὅτι ἐμνήσϑης τοῦ ἔργου σοῦ χαὶ τούτου χάριν σπεύδεις ", Πορευο- 

μένων ὃὲ αὐτῶν χατήντησαν περὶ τὴν ἑσπέραν εἰς ὄρος, οὗ εἰς 

τὴν χορυφὴν δένδρον ὑπῆρχεν ὑψηλὸν χαὶ ἐπάνω τοῦ δένδρου ἄν- 

ϑρωπος" χαὶ ϑεασάμενοι ἐβόησαν' “ Εὐλόγησον, πάτερ". Αὐτοῦ δὲ 

μὴἡ ἀποχριϑέντος, ὑπολαβὼν ὁ μακάριος ΙΙαῦλος εἶπεν: “Τὸν Χρι- 

στόν, ὃν ἀγαπῶσιν οἱ δίκαιοι, εἰ ἄνϑρωπος ὑπάρχεις. λάλησον ἡμῖν" 

εἰ δὲ Δαίμων εἶ, πορεύου ἀπὸ ἔμπροσϑεν ἡμῶν ὡσεὶ χνοῦς ἀπὸ 

προσώπου ἀνέμου", ᾿Αχούσας δὲ ὃ ἄνωθεν τοῦ δένδρου τὸ ὄνομα 

τοῦ Χριστοῦ ἐχάρη μεγάλως χαὶ εἶπεν. “Καλῶς ἤλϑετε, δοῦλο! 

Χριστοῦ: μὴ φοβηδϑδῆτε: χἀγὼ ἄνθρωπός εἶμι, μαϑητὴς τοῦ Χρι- 

στοῦ". Τότε λέγει αὐτῷ ὁ μαχάριος Ἰωάννης" “Τίνος χάριν, ὦ 

πάτερ, ἡρετίσω τὴν πολι[τείαν ταύτην ἔχειν] χαὶ ἐπὶ τῆς χορ"- 

φῇς τοῦ [δένδρου οἰχεῖν; πόσους δὲ] χρόνους ἔχεις ἐν τῷ [τόπῳ 

12 χλάδη πεφυτευμένα] οὕτως ἐν τῷ χώδιχ!. --- 18 χῶδ, λευχίμονες. --- 14 χλ΄δη) 

οὕτως ἔγραψα, χατὰ τὸ πρότερον παράδειγμα, ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ τετραδίῳ μου χλάδους, 

ὅπερ οὐ συμφωνεῖ τῷ χατόπι ταῦτα. --- 20 Τὸν Χριστὸν Ξ- Μὰ τὸν Χριστόν" ὅρα καὶ 

σελ. 18, 28. -- 22,28 ὠπεὶ χνοῦς - ἀνέμου] ἔξαλμ. ιζ΄, 48. λδ΄, δ. --- 27 χῶδ. ἠρε- 

τήσω. --- 27 χαὶ ἐνταῦθα χαὶ παρχιτέρω ἀπεχόπη ἐχ παλαιοῦ τεμαγιόν τι τοῦ 211-οὐ 

φύλλου, 
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τούτῳ". Ὃ ὃὲ ἐπὶ τοῦ δένδρου ἀπεχρίνατο] λέγων: “Πιστεύ- 

σατέ μοι, ἀδελφοί, ὅτι ἔχω ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ τριάχοντα ε΄ χρό- 

νους, χαὶ οὐδεὶς ἔγνω τὰ περὶ ἐμέ, εἰ μὴ δύο ἄνορες, οἵτινες 

ἀπὸ χαιροῦ εἰς χαιρὸν ἔρχονται φέροντές μοι ἄρτον χαὶ ὕδωρ᾽ χαὶ 

γὰρ χἀγώ, ὡς ὑμεῖς, διοδεύων τὴν ὁδὸν ἦλθον εἰς τὸν τόπον 

τοῦτον χαὶ εὗρον ἐνθάδε ἀναγωρητὴν μέγαν γέροντα, ὀνόματι 

᾿Αβραάμιον, ἱστάμενον εἰς τὴν χορυφὴν τοῦ δένδρου τούτου" ὃς 

ἰδών με παρεχάλεσέ με προσμεῖναι αὐτῷ τρεῖς ἡμέρας καὶ διη- 

γεῖτό μοι τοὺς πολέμους, οὃς ὑπέστη ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ παρὰ 

τῶν ἀχαϑάρτων πνευμάτων, χαὶ τὴν χάριν τὴν δοϑεῖσαν αὐτῷ 

μετὰ ταῦτα παρὰ τοῦ Θεοῦ, χαὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας παρέδω- 

χεν τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ" ἐγὼ δὲ χαταγαγὼν αὐτὸν ἐχήδευσα χαὶ 

ἔϑαφψα ἐνθάδε. Θαυμάσας δὲ τὴν πολιτείαν αὐτοῦ χχὶ ποϑήσας 

τὸν πλησιασμὸν αὐτοῦ ἀνῆλθον χαὶ ἔστην εἰς τὸν τόπον τοῦτον, 

ἐχδεχόμενος τὴν τοῦ Θεοῦ ἐπισχοπήν' παραχαλῶ δὲ ὑμᾶς χἀγώ, 

ἀδελφοί, διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, προσχαρτερήσατέ μοι τρεῖς 

ἡμέρας, ὅπως ἴδητε τὰ θαυμάσια αὐτοῦ: ὁ Θεὸς γὰρ ὁ ἀποστε’- 

λας με πρὸς τὸν ἐν ἁγίοις ᾿Αβραάμιον, αὐτὸς χαὶ ὑμᾶς ἀπέστειλεν 

τανῦν πρός με. Καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας παρέδωχε χαὶ αὐτὸς 

τὸ πνεῦμα τῷ Κυρίῳ, πολλὰ προδιαλεχϑεὶϊς - - - - - - - τ], 

ἀπαγγείλας περὶ π - - - - - - - - ὍὋτε δὲ ἀνεπάη, [ἀνέβησαν 

εἰς τὴν χορυφὴν τοῦ δένδρου χαὶ] εὖρον αὐτὸν ἐνδεδυμένον τρίχινον 

ἱμάτιον χαὶ ἐπιρριπτάριον ὁμοίως τρίχινον" εὗρον δὲ χαὶ σπυρίδχ, 

ἔχουσαν ἄρτους ὀλίγους, καὶ φαχῆν βρεχτὴν χαὶ σχεῦος ὀστράχινον 

χρεμάμενον, ἔχον ὕδωρ. Καταγαγόντων δὲ αὐτῶν τὸ λείψανον τοῦ 

ἀγίου πρὸς τὸ χηδεῦσαι, εὑρέϑη πλῆϑος χριστιανῶν ἐρχόμενον, 

ἐχόντων ἐν ταῖς χερσὶ λαμπάδας πυρὸς χαὶ ϑυμιατοὺς εὐωδιάζον- 

τας χαὶ ἐπιστάντες τῷ τόπῳ ἠρώτων λέγοντες. “Ποῦ ἐστιν 

ὁ ἀϑλητὴς τοῦ Χριστοῦ; ὀπτασίαν γὰρ ἑωράχαμεν, χελεύουσαν 

ἡμᾶς ἐξελϑεῖν χαὶ τιμῆσαι τὸν ἀϑλητὴν τοῦ Χριστοῦ". Τούτων 

ἀχούσαντες οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἔγνωσαν, ὅτι γάριν τοῦ ἀναπεπα"- 

19 κῶδ, τὰ νῦν" οὕτω χαὶ σελ, 871, 29. 374, 11 καὶ 879, 951. --- 28 ἐπιρριπτα- 

0ὁ10.ν] ἐν τῇ ᾧχ σγόλιον' «μαντίττ( ιν) μιχούν», --- 24 χῶδ, φακχὴ ν. 
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μένου ἁγίου Ἢ ὀπτασία γέγονεν" χαὶ ἐχϑύσαντες τὸν ἅγιον, ἀλε΄- 

ψαντες, πάλιν ἐνέδυσαν αὐτὸν τὸν σάχχον χαὶ τὸ ἐπιρριπτάριν, χαὶ 

ἔϑηχαν αὐτὸν ἐν γλωσσοχόμῳ χαὶ τὰ ὀστᾶ τοῦ πρὸ αὐτοῦ ᾿χοιμη- 

ϑέντος ἐν Χριστῷ ἀγίου ᾿Δβρααμίου, χαὶ παρέδωχαν τοῖς χληρι- 

χοῖς, τοῖς παραγενομένοις μετὰ τοῦ πλήϑους τῶν χριστιανῶν, χαὶ 

οὕτως ἐπορεύϑησαν αὐτοὶ τὴν ὁδὸν αὑτῶν ἐν εἰρήνῃ, λαβόντες 

τὴν σπυρίδα τοῦ ἁγίου χαὶ τὸ σχεῦος τοῦ ὕδατος εἰς εὐλογίαν. 

Πολλαὶ δὲ ἰάσεις γεγόνασιν ἐκ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐν τῷ σχεύει ὃ: 

εὐχῶν τοῦ ϑεράποντος τοῦ Χριστοῦ. 

9, Ὁδοιπορήσαντες οὖν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας πέντε ἔφϑασαν 

εἰς τόπον λεγόμενον Λίϑος τοῦ Ἰαχώβ' ἦν δὲ ἐν τῷ τόπω συν- 

οὐία ἀναχωρητῶν, μεγάλας ἀρετὰς ἐχόντων (εἶχον δὲ χαὶ ἢγού- 

μενον, πεπληρωμένον γάριτος ϑείας), οὃς ϑεασάμενοι οἱ περὶ τὸν 

Παῦλον προσέπεσον αὐτοῖς εὐχὴν αἰτούμενοι. ᾿Εχαλεῖτο δὲ ὁ ἡγού- 

μενος αὐτῶν Στέφανος, ὅστις εὐμενῶς προσδεξάμενος τοὺς μαχα- 

ρίους Παῦλον χαὶ Ἰωάννην εἶπεν αὐτοῖς: “Καλῶς ἤλϑετε πατέ- 

ρὲς᾽ ἐχ τοῦ ὄρους γὰρ Σωυᾶ παραγεγόνατε, τὸ ὅρος τοῦ Θεοῦ". 

Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ϑεσπέσιος Παῦλος" “Πόϑεν ἔγνως, πάτερ, ὅτ: 

ἐχ τοῦ ἁγίου ὄρους κατελάβομεν "; ̓ Απεχρίϑη ὁ ἡγούμενος" “ Πᾶσα 

ἢ ὁδὸς ὑμῶν ὡς ἐν εἰχόνι χαϑιστόρηται ἐνώπιόν μου, ἀφ᾽ οὐ 

ἐξήλθετε ἀπὸ ᾿Εδέσσης μέχρι τοῦ νῦν". Φϑασάσης ὃὲ τῆς ὥρας 

τῆς ἑσπερινῆς λειτουργίας ἀνέστησαν καὶ προσηύξαντο ὁμοϑυμαδόν, 
ὶ 

τοῦ δοῦναι ἀνὰ ἕχάστῳ εὐλογίαν, χατὰ τὸ ἔϑος, χαὶ ἐνατενίσας 

πᾶσιν ἔϑηχε τὸν ἄρτον εἰς τὰς χεῖρας τοῦ ϑεοφόρου Παύλου, λέ- 

γων᾽ “Δέξαι, πάτερ, χαὶ μέρισον ἡμῖν' παρὰ σοῦ γὰρ δεῖ ἡμᾶς 

εὐλογίαν λαβεῖν: ἐπίσχοπος γὰρ ὑπάρχεις". Τότε ὁ Παῦλος ἐπι- 

λαβόμενος τῶν γονάτων τοῦ ἡγουμένου παρεχάλει λέγων: “Μὴ 

ἀναχαλύψῃς τὰ χατ᾽ ἐμέ, ἵνα μὴ κἀγὼ τὰ χατὰ σὲ δημοσιεύσω ἢ. 

Τούτων ἀχούσας ὁ ἡγούμενος ἔδωχεν αὐτὸς τὴν εὐλογίαν" ἐσϑιόν- 

των ὃὲ αὐτῶν, λέγει ὁ Ἡγούμενος τῷ ϑεσπεσίω Παύλῳ: “Τίνος 

2 ἐπιρρίπτάριν)] οὕτως ἐνταῦθα" ὅρα σ. 877, 28. -α 16 κῶδ, ἰώννη». ---- 2] χῶδ. 

εἰδέσης οὕτω χαὶ χατύπιν, -- 24 χωὸ, ἀνκεχάστω. ὶ 
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χάριν, ὦ πάτερ, ἀποχρύπτεις τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, τὴν δοϑεῖσάν 

σοι, χαὶ ἐπίσχοπος ὑπάρχων ποιεῖς σεαυτὸν ὡς ἕνα τῶν χοινῶν 
᾿ 

Απεχρίϑη ὁ Παῦλος" “Τίνος χάριν χατέχεις σὺ γυ- 9 ἀνδρώπων ἢ: 

ναῖχα μεταξὺ τῶν ἀδελρῶν ἀπὸ δέχα ἕξ χρόνων ᾿ς Οἱ ὃὲ ἀδελτοὶ 

ἀχούσαντες ἐταράχϑησαν χαὶ εἶπον τῷ ἠγουμένῳ: “Τί ἐστι τὸ 

πρᾶγμα τοῦτο, πάτερ" Ἰδὼν δὲ ὁ ἡγούμενος Στέφανος τὴν τῶν» 

ἀδελφῶν ταραχήν, ἔστη εἰς τὸ μέσον τῆς συνοδίας ἐχείνης τῆς 

ἁγίας καὶ εἶπεν: “᾿Ενωτίσασϑε, ἀδελφοί μου, τοὺς λόγους μο")" 

μαρτυρεῖ μοι γὰρ ὁ χυριεύων πάσης τῆς χτίσεως, ὅτι οὐ Ψεύδο- 

μαι, Πρὸ δέχα χαὶ ἕξ ἐνιαυτῶν ἤμην ἐν τῇ ἐρήμῳ χαὶ συνήν- 

τησέ μοι χόρη ὡς ἐτῶν ἐπτά, πλανωμένη χαὶ χλαίουσα, ἥτις 

ϑεασχμένη μΞ πηοσέπεσε τοῖς ποσί μο.) λέγουσχ' ᾿Ελέησόν με. 

δοῦλε τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἀντιλαβοῦ τῆς ὀρφανίας μο.)" οἱ γὰρ γονεῖς 

μοῦ ἐχοιμήϑησαν, χαὶ μηδένα προστάτην ἔχουσα ἐξῆλϑον πλανω- 
. 

μένη εἰς ταύτην τὴν ἔρημον. Τούτων ἀχούσας συνεπάϑησα αὐτῇ. 

μήπως χαὶ ὑπὸ ϑηρίων βρωϑῇ, καὶ προσλαβόμενος αὐτὴν ἐφύλαξα 

μέχρι τῆς σήμερον' ἔστι δὲ ὁ ἀββᾶς Ματϑίας, ὃν ὑμεῖς δοχεῖτε 

εὐνοῦχον εἶναι: οὐ διαλανϑάνει δὲ ὑμᾶς ἢ ἐνάρετος αὐτῆς πολ'- 

τεία χαὶ ἄσχησις". Τότε οἱ ἀδελφοὶ ἀπεχρίϑησαν αὐτῷ λέγοντες᾽ 

“Ὅτε μὲν ἠγνοοῦμεν, πάτερ, τὰ χατ᾽ αὐτήν. ἀβλαβῶς συνῳχοῦμεν 

αὐτῇ, τανῦν ὁὲ οὐχ ἔστι τοῦτο δυνατὸν". Λέγει αὐτοῖ; ὁ ηγού- 

μενος" “Ἔχω, ἀδελφοί, δεχαὲς ἐνιαυτοὺς φυλάσσων πάσῃ δυνάμε! 

τὴν ἀμνάδα τοῦ Χριστοῦ, χαὶ ἔστι τανῦν ἐν τῇ ἀχμῇ τῆς νεό- 

τητος αὐτῆς, χαὶ φοβοῦμα!: ἐᾶσαι αὐτήν, μήπως ὁ ἐχϑρὸς εὕροι 

τρόπον τοῦ ἀπολέσαι αὐτήν. Ε οὖν ἀναδέχεσϑέ μοι, ὅτι οὐ χρί- 

νει με ὁ Χριστὸς ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως χάριν αὐτῆς, ἐγὼ ἀπολύω 

αὐτῇ»". Ἰδὼν ὃς ὁ μαχάριος ᾿Ιωάννης τὴν ἔνστασιν χαὶ τὴν τα- 

ραχὴν εἶπεν' “Δεῦτε ἀγρυπνήσωμεν, ἀδελφοί, χαὶ δεηϑῶμεν τοῦ 

Θεοῦ περὶ τούτου, χαὶ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ γενέσϑω ". Αὐτῶν δὲ 

ἀγρυπνούντων χαὶ προσευχομένων, περὶ τὸ μεσονύχτιον παρέδωχεν 

ἢ χόρη τὸ πνεῦμα αὑτῆς τῷ Κυρίῳ, χαὶ ϑαυμάσαντες ἅπαντες 

ἐδόξασαν τὸν Θεόν' εἰλίξαντες δὲ αὐτήν, χαϑώς ἐστιν, εἰς τὰ 

8 κὠδ. ἐνωτίσισθιι. -α 117 κῶδ, δοχεῖται. --- 25 χῶδ, ἀνκδέχεσθαι. 
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ἱμάτια αὑτῆς, χαὶ πληρώσαντες ἐπ᾽ αὐτῇ τὸν συνήϑη κανόνα, χα- 

τέϑεντο πλησίον τοῦ λίϑου, ἐφ᾽ οὗ ὁ πατριάρχης Ἰακὼβ τὴν χε- 
: 

φαλὴν ἀνέχλινεν, ἀπερχόμενος πρὸς Λάβαν, ὅτε χαὶ τὴν χλίμαχα 

ἐϑεάσατο. 

10. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελϑόντες οἱ μαχάρ!οι Παῦλος χαὶ ἸΙωάν- 

νης ἐπορεύϑησαν εἰς Ἱεροσόλυμα, χαὶ προσχυνήσαντες τοὺς σε- 

βασμίους τόπους ἀπῆλϑον εἰς Ἔδεσσαν καὶ εὗρον ἑπτὰ ἀδελφοὺς 

τῶν ἁγίων, τῶν ὄντων ἐν τῷ σπηλαίῳ, χοιμηϑέντας, χαϑὼς προεῖ- 

πεν ὁ ϑεσπέσιος Παῦλος. Τότε ὁ Ἰωάννης λέγει τῷ Παύλῳ" “᾿Απὸ 

τοῦ νῦν οὐ γωρίζομαί σου, ἀδελφέ, ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς. Εἰ 
, ὕ , ’ “ » »Ψ. μ μὲν οὖν ἀρέσχει σο!, διαμένομεν ἐν τῷ οἴχῳ μου εἰ ὃε μή, 

ἀνέλϑωμεν πρὸς τοὺς ἁγίους εἰς τὸ σπήλαιον ". ᾿Απεχρίϑη δὲ αὐ- 

τῷ ὁ ϑεοφόρος Παῦλος" “Εῤ μὲν ἀναπαῦσαί με βούλει, ἔασόν με 

ἐν ἡμέρᾳ ἐργάσασϑαι συνήϑως ἐν τῇ πόλει, χαὶ νυχτὸς ἀνερχό- 
ἢ ΘΕ, ΟΡ, 4} . Ύ δ 2 ’ Α ’ Ω 

μεϑα πρὸς τοὺς ἁγίους. Οὕτως οὖν χαὶ ἐποίουν διὰ παντός" ὁ 

ὃς φιλάνϑρωπος Θεός, ὁ πάντοτε ϑαυματουργῶν ἐν τοῖς ἁγίοις 

αὐτοῦ, ῳχονόμησέ τι τοιοῦτον γενέσϑαι ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις. 
«-- ', “ » ΑΝ ᾿ Υ “Ἂ μι 9 »κ( Ε ψ ., φᾷ » “ » Πιστός τις ἀνὴρ ὑπῆρχεν ἐν ᾿Εδέσσῃ. περιφανὴς χαὶ πρῶτος τῆς 

πόλεως, οὗ ἢ γυνὴ ἐξ ἐνεργείας τοῦ πονηροῦ περιέπεσεν ἄρρω- 

στίᾳ δεινοτάτῃ ἐπὶ δεχατρεῖς χρόνους. Τούτῳ τῷ πιστῷ ἀνδρὶ 
4 ’ 5 ’ , 6 4 ’ Ἁ ΄«Ψ [, 6 σι ὑπτασία ἐφάνη λέγουσα' “ΕΠ ϑέλεις τὴν γυναῖχά σοῦ ὑγιᾶναι, 

ἄπελϑε τῇ νυχτὶ πρὸ τῆς ὥρας τῆς ψαλμωδίας, χαὶ σταϑεὶς εἰς τ τ ρ Ὡς ρ ς “- μα ἰοὺ Σ᾿ : ς Ὑ 

τὴν ϑύραν τῆς ἐχχλησίας φώνησον: Παῦλε, Παῦλε. Καὶ τὸν ἐπα- 
ΒΡ, , σι “ 9 Ἁ γ᾽, “ 3ϑ ἡ 
χούοντά σοῦ λαβὼν ἄπελϑε εἰς τὸν οἷχόν σοὺ χαὶ πεῖσον αὐτὸν 

ϑεῖναι τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐπὶ τὴν γυναῖχά σου χαὶ ὑγιάσϑήσεται ᾽. 

Ἢ δὲ τοῦ Θεοῦ οἰχονομία ἐποίησε τὸν ἐν ἁγίοις Παῦλον μὴ 

ἀνελθεῖν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις πρὸς τοὺς ἁγίους, εἰς τὸ σπή- 

λαιον, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ μένειν, ᾿Αναστὰς οὖν ὃ ἄνϑρωπος. καὶ 

λαβὼν σὺν αὑτῷ δύο παῖδας, χατῆλϑε τῷ μεσονυχτίῳ, χαὶ ἐλϑὼν 

εἰς τὴν ϑύραν τῆς ἐχχλησίας ἔστη χαὶ ἐφώνησε “ Παῦλε, Παῦλε ᾿". 

᾿Επήχουσε δὲ αὐτοῦ ὁ ϑεσπέσιος Παῦλος λέγων" “Τί ϑέλεις Ὁ Ὃ 

δὲ φησίν: “ Προσέγγισον ὠδε ", Καὶ ἐλϑόντι λέγει αὐτῷ" “᾿Αχούω, 
ἂ 

244 Γενέσ, χη΄, 18 - 32, χϑ', 1 χέ, - 20 κὠδ. δεχατρὶς. 



- 38] -- 

ὅτι ἐργατείας χάμνεις χαὶ σπεύδεις πληροφορεῖν τοὺς ἐχμισϑουμέ- 

νους σε ἔχω δὲ μιχρὸν ἔργον ἐν τῷ οἴχῳ μου: ἐλθὼν ἔργασαι 

αὐτὸ χαὶ λάβε τὸν μισϑόν". Ὃ δὲ λέγει αὐτῷ- ““Ὅταν τὸ φῶς 

ἀνατείλῃ, πέμπεις χαὶ ἔρχομαι". ᾿Απεχρίϑη αὐτῷ ὁ ἄνθρωπος" 

“Ἄρτι σε ϑέλω ἐλϑεῖν σὺν ἐμοί", Καὶ λαβὼν αὐτὸν ἀπῆλϑε, 
᾿ μ, 9. Δ δ “«“ , “ . ε Ύ ες ’ 

χαὶ στήσας αὐτὸν πρὸ τῆς χλίνης τῆς γυναιχὸς αὑτοῦ εἰπεν᾽ “Ταύ- 
Α . -χἀ Η ἢ ρ . (φ Ἁ .} ν᾿ 5" - ϑ ο,“«ν 

τὴν τὴν οἰχοδομὴν χατέλυσεν ὁ ἐχϑρὸς ἀπὸ δεχατριῶν ἐτῶν. Χρι- 
.Ό ΝῸῸ ε Προ» ΓΝ » »᾿ .᾿Ν “ “ ἘΝ τὸς ὃξΣ ὁ Θεὸς ἡμῶν διὰ τῶν χειρῶν σο") εὐδοχεῖ ἀνεγεῖραι αὐτήν, 

Ὡς σοφὸς οὖν οἰχοδόμος χαὶ γνήσιος δοῦλος Χριστοῦ ἀνοιχοδόμη- 

σον τὴν πεπτωχυΐαν οἰχίαν τοῦ Κυρίου σου". Τούτων ἀχούσας ὃ 

ϑεορόρος [Ιαῦλος λέγει: “ΕΠ δι᾿ ἐμοῦ εὐδοχεῖ ὁ δεσπότης μου 

Χριστὸς ἀναστῆσαι τὴν γυναῖχα ταύτην ἀπὸ χλίνης ὀδύνης αὐτῆς, 

φέρετέ μοι ἔλαιον ᾿, Καὶ λαβὼν τὸ ἔλαιον εἰς τὴν ἑχυτοῦ παλά- 

μὴν ἥπλωσε τὰς χεῖρας εἰς οὐρανὸν χαὶ προσηύξατο λέγων" “ Κύ- 

ρις Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ σωτὴρ ἡμῶν, ὁ ῥυόμενος τοὺς ἐπι- 

χαλουμένους σε ἐχ πάσης περιστάσεως, ὁ διὰ τὴν ἄφατόν σου 

πρὸς ἡμᾶς ἀγάπην σταυρῷ προσηλωδῆναι χαταδεξάμενος, ὁ τὰς 
᾿ “ , “ἣν 9 ᾿ « ’ 9 “- ΜΝ) , 

πληγὰς τοῦ προπάτορος ᾿Αδὰμ ἐλαίῳ ἀλείψας ἐν τῷ ἁγίῳ βαπτί- 

σματι χαὶ ἰασάμενος αὐτὸν ἐχ τῶν φϑοροποιῶν τραυμάτων τοῦ 

ἐχϑροῦ, αὐτὸς χαὶ νῦν, δέσποτα, ἐπίσχεψαι τὴν γυναῖχα ταύτην, 

τὴν χειμένην ἐπὶ τῆς χλίνης ταύτης ὡς νεχρᾶν᾽ χαὶ σοὶ ἐποτεί- 

λεται ἢ δόξα χαὶ ἢ εὐχαριστία καὶ οὐχ ἣμῖν᾽ ἡμεῖς γὰρ μεσίτου 

τόπον πληροῦμεν. Σὺ ὡς δυνατὸς ἐξαπόστειλον τὴν χάριν σο" χαὶ 
» ων εὐ γε ΜῈΝ ἕ ΣΝ ΤΣ .: 2 Ἃ 7 δ ΕΞΞΕ 3 μ ἴασαι τὴν γυναῖχα ταύτην χαὶ ἐμὲ ἐλέησον, ὡς μόνος ἐλεήμων 

χαὶ φιλάνθρωπος ᾿. Καὶ ταῦτα εἰπόντος τοῦ ϑεσπεσίου Παύλου, ὁ 

«“ Δαίμων, ὃ ἐμφωλεύων ἐν τῇ γυναιχί, ἀνέχραξε λέγων. “Τί ἐμοὶ 

χαὶ σοΐ, δοῦλε τοῦ Θεοῦ. ἦλθες ἐξαγαγεῖν με ἐχ τοῦ οἴχου μου. 

ἐν ᾧ χατοιχῶ ἀπὸ χρόνου ἰχανοῦ ". ᾿Αχούσας δὲ ὁ μαχάριος τῆς 

φωνῆς τοῦ Δαίμονος εἶπεν αὐτῷ: “Οὐχ ἐγὼ ἐχφέρω σε, ἀλλ᾽ ὁ 

χύριος Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς χελεύει σοι ἐξελϑεῖν ἐχ τῆς γυναιχὸς 

τὰύτης ". ̓ Αχούσας ὃὲ ὁ πονηρὸς τὸ ὄνομα τοῦ χυρίου Ἰησοῦ 

ἥρπασε τὴν γυναῖχα ἐχ τῆς χλίνης χαὶ ἔρριψεν αὐτὴν ὡς ἀπὸ 

8 χῶδ. στ᾿ ὦν. --α 12 κὠὸ, ἀποχλίνης. -- 18 χκῶδ. φέρεταί. 
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τριῶν πήχεων, χαὶ ἐάσας αὐτὴν ἔφυγεν, μηδὲν τῶν μελῶν αὐτῆς 
5 ’ “ »" ες Ὰ “ 9 "7 ἊΣ 9... » Ὡς ᾿ Σ ἀγρειώσας ἔχειτο ὃὲ ὡς νεχρά. ᾿Αλείψας ὃὁε αὐτὴν ὁ ὑϑεσπέσιος 

Παῦλος ἐχ τοῦ ἐλαίου, οὗ χατεῖχεν ἐν τῇ παλάμῃ, προσύνεγχεν 

αὐτῇ βρῶμα φαγεῖν χαὶ ἔφαγεν χαὶ ἰάϑη ἀπὸ τῆς ὥρας ἐχείνης, 

χαὶ παραυτὰ ἀπελϑοῦσα γέγονε μοναχή: εἶπεν δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς 

τῷ μαχαρίῳ Παύλῳ “Τί χελεύεις μοι, πάτες, ποιῆσαι τὰ τέχνα 

αὐτῆς"; ᾿Απεχρίϑη αὐτῷ ὁ Παῦλος" “ἜΔν μοὺ τὴν βουλὴν δέχ, 

ἄπελϑε, σχόρπισον πάντα τὰ ὑπάρχοντά σου τοῖς πτωχοῖς καὶ 

εἰσάγαγε τὰ τέχνα σου εἰς μοναστήρια, ἕχαστον χατὰ τὸ ἁἀρμόϊον 

αὐτῷ, χαὶ σὺ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, πρὶν ἐλϑεῖν σοι τὸν ϑά- ὑΥΡΕ τῇ νυ χὴ Θοῦν θ0 ὦ 
νατον", ᾿Εδέξατο δὲ ὁ ἀνὴρ μετὰ χαρᾶς τὴν συμβουλὴν τοῦ ϑε- 

’ ’ μὲ ’ , 6 4 α΄ 93 , μΨ 

σπεσίου Παύλο" χαὶ ἐποίησε, χαϑὼς ὑπέϑετο αὐτῷ ἐγένοντο δὲ 

τέλειο! μοναχοὶ αὐτὸς χαὶ ἢ γυνὴ αὐτοῦ χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν, χαὶ 

ἀπέλαβον τὸν τῆς νίχης στέφανον παρὰ τοῦ ἁἀγωνοθέτου Θεοῦ 

ἡμῶν. 

11. Ὁ μαχαρίτης Παῦλος ἰδὼν ὅτι ἤρξαντο οἱ τῆς πόλεως 
- ΗΔ Ἢ “Δ ᾿ 3 3 ᾿ὰ ) σ᾽ ἢ ᾿» " -ς ἢ ᾿  » ἢ ἈδὸΣ γνωρίζειν τὰ χατ᾽ αὐτόν, χαὶ φοβηϑεὶς τὸν δαίμονα τῆς ὑπερηφα 

νίας, ἐξῆλθεν ἀπὸ ᾿Εδέσσης λάϑρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις Ἰωάννου χαὶ 

ἐπορεύϑη εἰς πόλιν λεγομένην Νίσιβιν, ὅπως πληρωϑῇ εἰς αὐτὸν ὁ 

λόγος τοῦ Κυρίου, ὃν εἶπεν" “Αἱ ἀλώπεχες φωλεοὺς ἔχουσι χαὶ τὰ 

πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ χατασχηνώσεις" ὃ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐχ 

ἔχει, ποῦ τὴν χεφαλὴν χλίνῃ ". Διέμεινε δὲ ὁ μαχαρίτης Ἰωάννης 

ζητῶν ἐπὶ ἡμέρας ἱκανάς, καὶ μὴ εὑρὼν αὐτὸν ἐξῆλθεν εἰς ζύή- 

τησιν αὐτοῦ, προϑέμενος πᾶσαν τὴν οἰχουμένην διελϑεῖν, ἕως ἃ ἰ ν ᾿ ρ Ξμ δῚ τὴ μ. “ ι ὧν ως ν 

εὕρῃ αὐτόν. Φϑάσας οὖν τὴν ᾿Αγίαν Πόλιν χαὶ πολλοὺς τόπους 
λ 6 Α ῇ Ἁ 9 -ς ἤ [2 ’ φας ᾿ Ὰ 

, περιελϑών, χαὶ ἐπὶ ἑχατὸν ὀγδοήχοντα ἡμέρας ὁδοιπορήσας χαὶ 

μηδὲν εὑρών, ὕστερον ἀπῆλθεν εἰς Νίσιβιν χαὶ ἐγνώσϑη αὐτῷ, 

ὅτι ἐχεῖσε ὑπάρχει" χαὶ μαϑὼν ποῦ χάμνει:, ἐπορεύϑη μετὰ σπου- 

δῆς καὶ εὔρεν αὐτὸν βαστάζοντα πηλὸν χαὶ ἀνερχόμενον εἰς χλ’- 

μαχα, χαὶ ἐχ τῇς πολλῆς χαρᾶς οὐχ ὑπέμεινεν, ἄχρις ἂν χατέλϑῃ, 

ἀλλ᾽ ὕρξατο χράξειν᾽ “Παῦλε, Παῦλε", ᾿Επιστραφεὶς δὲ ὁ ϑεσπέ- 

19 χωὸ. νήσηϑιν᾽ οὕτω καὶ χατύπιν, ---- 30,23 Ματλ. η΄, 20. - 22 χῶδ. χλένει.-- 

28 κωὸ, μετασπουθῆς. 



σιος Παῦλος, χαὶ ἰδὼν αὐτὸν χαὶ γνωοίσας. εἶπεν αὐτῷ’ “᾿᾿Ανά- 
3 

μεῖνον, ἀδελτέ, ἕως ἂν χχτέλθω". Καὶ ἀνελϑὼν χαὶ ϑεὶς τὸν 

πηλὸν ἐπὶ τὸν τοῖχον, δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ χατέβη χαὶ ἔφυγεν, χαὶ οὐ- 

εὶς τοῦ λοιποῦ ἔγνω, ποῦ χατέδυ: ὁ δὲ μαχάριος Ἰωάννης ἀνα- 

μείνας αὐτὸν ἐπὶ ἰχανὰς ὥρας, χαὶ γνοὺς ὅτι δι᾿ ἄλλης ἀνεχώρη- 

σεν, ἐξῆλθεν ἀναζητῶν αὐτὸν εἰς πᾶσαν τὴν πόλιν, χαὶ μὴ εὑ- 

ρὼν αὐτὸν εἰσῆλθεν εἰς τὸν ξενῶνα χαὶ ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐχεῖσε, 

μεγάλως ὀδυνώμενος χαὶ ϑρηνῶν. Ἔν αὐτῇ οὖν τῇ νυχτὶ ἐπιφαί- 

νεται αὐτῷ ὁ ϑεοφόρος Παῦλος χαϑ᾽ ὕπνους λέγων “᾿Αδελφὲ 

Ἰωάννη, μὴ χοπιάσῃς ἀναζητῶν με’ οὐ γὰρ εὑρήσεις μὲ τοῦ 

λοιποῦ, οὐδ᾽ οὐ μὴ ϑεάσῃ τὸ πρόσωπόν μοὺ ἔτι ἐν τῷ βίῳ τού- 

τῷ" οὐ γὰρ διὰ τὴν σὴν πληροφορίαν ϑέλω ἀπολέσαι, ὅπερ ζη- 

τῶν ἐξῆλθον ἐχ τῆς ἰδίας πατρίδος᾽ ἀλλ᾽ ἀναστὰς ὑπόστρεψον εἰς 

Ἕδεσσαν τὴν εὐλογημένην πόλιν, χαὶ ἀνελθὼν παράμεινον τοῖς 

ἁγίοις ἐν τῷ σπηλαίῳ, χἀχεῖ ἔχδεξαι τὴν τοῦ Κυρίου ἐπισχοπήν᾽ 

μετ᾽ ὀλίγον γὰρ χρόνον ἐξερχόμεϑα ἀμφότεροι τοῦ χατωδύνου βίου 

τούτου χαὶ μέλλομεν ἐνώπιον τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

ἀπολαῦσαι ἀλλήλων εἰς αἰῶνας". Ταῦτα ϑεασάμενος ὁ μαχάριος 

Ἰωάννης ἐχάρη λίαν χαὶ παρεχλήϑη, χαὶ ἀναστὰς ὑπέστρεφε χαί- 
.] 
! 

9 ὦ μὴ Α 9 Ἁ Α ᾿ -ς ἡ μ 

ρων εἰς Ἔδεσσαν, χαὶ ἀνελθὼν πρὸς τοὺς ἁγίους, εἰς τὸ σπύ- 

λαιον, παρέμεινεν αὐτοῖς τὸν ἐπίλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς αὑτοῦ, 

σὺν αὐτοῖς δουλεύων σπουδαίως τῷ Χριστῷ. Ἔζησε δὲ μετὰ 

ταῦτα ἐπὶ μῆνας η΄, καὶ οὕτως παρέδωχε τῷ Κυρίῳ τὸ πνεῦμα, 
Ἁ »-Ὁ7 , , - , ’ “λ 4 

στερανωϑεὶς τῷ ἀμαράντῳ στεφάνῳ τῆς νίχης. Γένοιτο δὲ ὃι 

εὐχῶν αὐτῶν χαὶ πάντων τῶν ἁγίων ἐλεηϑῆναι τὸν χόσμον χαὶ 

βραβευϑῆναι εἰρήνην καὶ ὁμόνοιαν ταῖς ἁγίαις τοῦ Θεοῦ ἐκχλησίαις, 

χαὶ πληϑυνϑῆναι ἐν τοῖς μοναστηρίοις τὴν ἀρετὴν χαὶ τὴν ἄμεμπτον 

πολιτείαν, ὅπως ἐπὶ πλεῖον δοξασϑῇ τὸ σεβάσμιον χαὶ παντοδύ- 
- .« “ - δ α« ΄,ἠ 4 Ἵ ᾿ 4 Ύ «- 

ναμον ὄνομα Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, δι᾿ οὐ χαὶ μεϑ᾽ οὐ τῷ 

πατρὶ ἢ δόξα χαὶ τὸ χράτος σὺν τῷ παναγίῳ χαὶ ἀγαθῷ χαὶ 

ζωοποιῷ πνεύματι νῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

᾿Αμήν. 

10 

1ὅ 

2 

90 
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ΧΙν. 

ΔΙΗΝΙ ΙΟΥ̓ΛΙΟῚ Β΄. 

ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ͂ ΓΙΟΥ͂ ΚΟΝΩΝΟΣ. 

(Οοἀ. 79, 5. Χ, πιομαβίου!! Βατοπεδίου). 

Κύριε, εὐλόγησον. 

1. Πάλιν ὦ τῆς δυσσεβοῦς πίστεως ' Μετὰ τὸ τελειωϑῆναι 

τοὺς ἁγίους τοῦ Χριστοῦ μάρτυρας, Παπίαν, Διόδωρον χαὶ Κλαυ- 

ὃιανόν, ἐπιβέβηχεν ὁ ἥγεμὼν τῇ πόλε: Μαγυδώ, χαὶ χαϑίσας ἐν 

τῷ πῤοαστείῳ τοῦ Διὸς ἐπειρᾶτο χἀχεῖσε τοὺς οἰχήτορας διὰ τοῦ 
’ -- Ἔ ΄ -ὦΟΦΝΝΡ ΓΟ - Η ΡΥ ν ϑο Σ δὲ ᾿ ’ 

χήρυχος προσχαλεῖσθϑαι" οἵ δέ, τῆς χηρυχὴς τοῦ βοῶντος ἐπαχού- 

σαντες, μᾶλλον σπουδαιοτέρως ὑπεχώρησαν ἐχ τῆς πόλεως, πάντα 

χαταλείψναντες, ὥστε τὴν πόλιν μόνην ὑπολειφϑῆναι μετὰ τοῦ μια- 

ροῦ ἄργοντος χαὶ τῆς τάξεως αὐτοῦ" ὃ δὲ ἀπέστειλεν σιγγουλα- 

ρίους καί τινας ἄλλους χύχλῳ τῆς πόλεως ἀναζητεῖν πανταχοῦ 

χαὶ χατ᾽ οἶχον, εἴ τινας εὕροιεν. Ἦλϑον οἱ ἀποσταλέντες καὶ 
. ’ ὡξὰ Ξ κε ΄“« ῬΥ ΡΟ φΦ νὴ δὰ ἷῸ ’ ελὶ 4 -λμν » 4 -«- 

ἀπήγγειλαν αὐτῷ μηδένα εὑρηχέναι ἐν τῇ πόλει, ἣ ἐν τοῖς ἀγροῖς. 

᾿Επιγραφή: κῶδ, χώνονος. --- Σιημειωτέον δε, ὅτι τὸν ἅγιον τοῦτον μάρτυρα Κό- 

νωνὰ τὸν χηπουρὴν ἐορτάτουσ! νῦν οἱ ὑρϑόδοξοι τῇ ὅτη μαρτίου μηνός ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ 

τύποις ἀνεχδότου Συναξταρίου τῆς Εχχλησίας ζωνσταντινουπόλεως, τοῦ γενομένου κατὰ 

πρόσταξιν τοῦ αὐτοχυάτορος Χωνσταντίνου ζ΄ τοῦ ΠΙορφυρογεννήτου, μανϑάνομεν, ὅτ! 

τὸν ἅγιον ἐχεῖνον μάρτυρα ἑώρτατε τὸ παλαιὸν ἢ ΙΚωνσταντινουπόλεως ᾿Εχχλησία τῇ 

θ-ἡ μαρτίου μηνόφ᾽ ἀντίγραφον δὲ τοῦ αὐτοῦ μαρτυρίου εὑρίσκεται χαὶ ἔν τινι χώδιχι 

τῆς λαύρας τοῦ ὁπίου ᾿Αϑανασίο) τοῦ ᾿Αϑωνίτου, χα φησι Νιχόδημος ὁ Νάξιος, 

συγχύτας τὸν κηπουρὸν Κόνωνα πρὸς τὸν ἕτερον ἐκ Ρώμης Κόνωνα, οὐ ἡ μνήμη 

τῇ δ- τελεῖται! τοῦ ἰουνίου μηνός. Συναξαριστης, εχὸ, Θι Ν, Φιλαδελφέως, τ΄ 2, σ. 187. 

2 ὦ] κὠῤ, ὁ. --- 4 λΙαγυδώς- Μαγεξώ [1 χῶδ, χαϑήσας. --- ὅ προαστίω. --ι ἴ σπου- 

δεοτέρωσι πεχώρισων. --- 14 χατοιχονειτινασέυροιεν. 



- 8ὃ8ὅ -- 

ὃ, Κα' τις ὀνόματι Ναόδωρος ὁ χαὶ ᾿Απελλῆς, πατὴρ πό- 

λεως, χαὶ ἄλλος τις Νεωχόρος ὀνόματ', ἐμμαινόμενος χαὶ αὐτὸς 

τῇ ἀσεβείᾳ τῶν εἰδώλων, ἠξίωσαν τὸν γεμόνα δοϊῆνα! αὐτοῖς 

βοήϑειαν, ὥστε ζητῆσαι ἐν οἷς ὑπώπτευον τόποιτ᾽ χα' τις βοηϑὸς θη - ᾿ ξΞ. τη ᾧ “Ὁ ͵ ἐνν ν᾽ (α! τὶς 0501] ῃ 

ὀνόματι Ὠριγένης, ἐπιβὰς χαὶ αὐτὸς σὺν τῷ προειρημένῳ Ναο- 
ρ -:- ν Ν 4 «- ρ» - μ᾿ ᾿ 

δώρῳ μετὰ χαὶ εἰρηναργ'κῆς τάξεως χαὶ ἑτέρων τινῶν, ρον τὸν 

μαχάριον Κόνωνα ἐν τόπῳ τινὶ λεγομένῳ Καρμενᾶ, ασιλιχὸν 

ἐπαρδεύοντα χῆπον. Καὶ ἐγγίσαντες τῷ τρισμαχαρίῳ μάρτυρι ἐχαι- 
ἤρ" 
Ὃ ρέτι 

λος, ἢ ἀχέραιος Ψυχή, ὁ ἄχαχος τῇ διανοία, λέγει πρὸς αὐτούς 

Δ Ἁ οὐ αὐτὸν λέγοντες “Χαῖρε, Κόνων ᾿! Καὶ ὁ τοῦ Χριστοῦ δοῦ- 

“ Χαίρετε χαὶ ὑμεῖς, τέχνα Ἵ Λέγει αὐτῷ ὁ ᾿ωριγένης" “Παππία, 

᾿χαλεῖ σε ὁ ηγεμών", Ὁ ἅγιος Κόνων λέγει: “Καὶ ἐμοῦ ὁ ἢγε- 

μὼν τ' χρείαν ἔχει, ξένου ἀνθρώπου χαὶ μάλιστα χριστιανοῦ : 
ἘΔ' ζ “«“ ΝΣ ω Ἷ ἘΞ δες Ν ἃ “αἱ ᾿ Ὶ ΚΣ χνὃ ΟΝ 

ἀν ζητῇ τοὺς ὁμοίους ἑαυτοῦ, ζητείτω, χαὶ οὐχὶ ἄνϑρωπον γεη- 
͵ ( - δ᾿ (9 ϑ ’ 49 .Ψ»- Α (α , 

πόνον, μοχϑοῦντα τὸ χαϑ᾽ ἡμέραν", Καὶ ἐπαπορηϑεὶς ὁ παράνομος 

Ναόδωρος ἐπὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ ἀγίο) Κόνωνος, χελεύει δεϑῆνα! 

αὐτὸν τῷ ἵππῳ αὐτοῦ χαὶ οὕτως ἕλχεσθϑα!:. Καὶ ὁ ἅγιος μάρτυς 

οὐδὲν ἀντεῖπεν τοῖς ἐφέλχουσιν αὐτόν. ἀλλὰ πράως χαὶ ἐπιειχῶς 

ἐπηχολούϑε! τοῖς πο ΠΣ 
, . Σ Ὡ- ΩΣ 3  ν  ΞῸ Ἔ ’ . Ὡς 3 λῶν 8. Λέγει ὁ Ναύδωρος τῷ Ὠριγένει" “Ἢ ϑύήρα ἡμῶν οὐ χενὴ 

ἐγενήϑη" ὁ γὰρ ζητούμενος ηὐρέϑη" οὗτος ὑπὲρ τῶν χριστιανῶν 

πάντων ἀπολογήσασϑαι ἔχει". Καὶ προσαγαγόντων αὐτὸν τῷ ἢγε- 

μόνι, Ναόδωρος λέγει" “Εὐμενεία τῶν ϑεῶν χαὶ προστάγματ! τοῦ 

αὐτοχράτορος χαὶ τῇ σῇ εὐτυχίᾳ, ἄρχον Ἡμῶν ἐπίλεχτε, ηὑρέϑη 

ὃ ζητούμενος φίλτατος τοῖς ϑεοῖς πᾶσιν πειϑόμενος, χαὶ τοῖς 

νόμοις χαὶ τῷ μεγάλω βασιλεῖ. Καὶ ὁ ἅγιος Κόνων μεγάλῃ τῇ 
Π Π ἰ μ ἐ ἥ 

2 κῶδ, ἀλλοστίσ' μετὰ τὸ τίσ ὑπᾶρχε' ῶρος τριῶν ἐξεσμένων γραμμάτων [] νεο- 
ι ;» » ᾿Α ᾿ 4 }] - . , δ 3 ᾽ ’ Ὶ φῇ 6 

χορος |] ἐμμενομενος. -- 4 ἐνοϊσυπωώπτευον. --- ὃ ὁν. ὠρη γένης. ἐπιβᾶς. -α 6 με- 
4 ρ ᾿ Ψ 4" -΄οΟωιΓςς “- . , ἢ , ρ᾿ 

τακαὶ 1 ηὔρον" ὁ τύπος οὗτος, ὃν ὧὸδξς τηρῶ, ὑπάρχει καὶ κατόπι, --- 7 χώνωνα᾽ οὕτω 
ΠῚ »ρ. ᾿ ͵ - [ὰ [ὰ 

κα' ἑξῆς. -- 9 χαίρε χώνων, -- 10 ηὐχαίρεοσψυχῆ. -α 11 ὡρηγένης. παπία. -- 
ε - - ΝῚ Ἰώ; “« 

12 οἡγεγεμῶν - - χιύνων - - ο᾽γεμὼν. --τ 14 ξιτεῖ τ. ὁ. ἑκυτοῦ - - ουχίάνον. τ 

16 χαϑημέραν. -α 11 τὠΐϊππω. --- 18 οὐδὲ. -π- 19 ἐπηκολούϑη. --α 20 τώωρη- 
, } - ἩΘΡΉΒΝΝΑ τι πο νι. ἰῷ « ’ Ρ.- .. 

γερὴ Ϊ ουὐχεμι. σ᾿ 2] ἐγενήηδηξεἐέγένετο) ἐγεννηϑὴη Ι ηυρεϑηουτοσυπερ. --- 92 ἢ7}ὲε- 

ἐγ -ΞΞ ἡ, ὐδν π ἢ ἢ μώ γι. 24 μῶν ἐπ. ηυρέϑη. 

Υ. δ 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 
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--- 8δ6 - 

φωνῇ ἔφη" “Οὐχ ὥς ἐστιν λέγεις ἐγὼ γὰρ πείϑομαι τῷ μεγάλῳ ῬΘΥ ΞΥ  ὐϑυχοῦν ε γξ:5 “Ἔ͵ως γὰρ: πειυομαξ το μεγᾶλῃ 
βασιλεῖ Χριστῷ ", Ὠριγένης λέγει" “᾿Επίλεχτε τῶν ἡγεμόνων, 

ν "ἢ ’ Ἁ ᾿ , -΄οἭΟ ἢ 6 “-“οὔ" ΄ἣ- 

πολλὰ περιοδεύσαντες χύχλῳ τὰ περὶ τὴν πόλιν οὐδένα εὑρεῖν δε- 

δυνήμεϑα, εἰ μὴ τὸν γέροντα τοῦτον ἐν χήπῳ τιν’ ᾿. 

4. Ὁ δὲ ἡγεμὼν λέγει τῷ μάρτυρ!" “Εἰπέ μοι. ἄνθρωπε, 
, Ύ μι , , ᾿ μ , νι ΜΨΜὮἤ , 3» ΣΟ πόϑεν εἰ: ἣ ποίου γένους τυγχάνεις: ἢ τί τὸ ὄνομά σου". Κόνων 

εἶπεν “Πόλεως μέν εἰμι ἐγὼ Ναζαρὲϑ τῆς Γαλιλαίας, συγγένεια 
- ἢ “59 Ν᾽ , π Ά μ τ ’ .Ἅο “ἃ Ψ 

ὁξ μοί ἐστιν πρὸς Χριστόν, ὦ ἐχ προγόνων λατρεύω᾽ ὃν ἔγνωχα 
94 
φο ἐπὶ πάντων Θεόν", Ἔφη αὐτῷ ὁ τύραννος" “Εἰ ἔγνως τὸν Χρι- 

, » Α ι ς ἢ ς , 9 ᾿ ἢ ᾿ ᾿ στόν, γνῶϑι χαὶ τοὺς ἡμετέρους ϑεούς. μοὶ πείσϑητι, καὶ μὰ 

τοὺς ϑεοὺς ἅπαντας τιμὴν οὐ τὴν τυχοῦσαν περιποιεῖς σεαυτῷ, 

ἀλλὰ χαὶ εὐγενῆ πίστιν χαὶ δόξαν ἐν ὑπερβολῇ. Οὐ λέγω σοι 

ϑῦσον, ἀλλ᾽’ οὐδέ τι τῶν τοιούτων ποίησον" μόνον δὲ λάβε λίβανον 
Ύ 

τὸ πλῆθος τοῦτο. Τοῦτο εἰπὲ χαὶ ἕτερον οὐδέν σε ἐπάγω" ἐμοῦ 

ἄχουσον παραχαλοῦντός σε χαὶ φύγε τὴν ἀσεμνοτάτην ϑρῃσχείαν. 

Τί πλανᾶσϑε, ἄνϑρωπον Θεὸν λέγοντες, χαὶ τοῦτον βιοϑανῇ, ὡς 

ἔμαϑον παρὰ ᾿Ιουδαίων ἀχριβῶς, χαὶ τί τὸ γένος αὐτοῦ χαὶ ὅσα 

ἐνεδείξατο τῷ ἔϑνε: αὐτῶν, χαὶ πῶς ἀπέϑανεν σταυρωϑείς: προ- 

χομίσαντες γὰρ αὐτοῦ τὰ ὑπομνημχτὰ ἐπανέγνωσαν μοι. Παῦσαι 

οὖν τῆς τοιαύτης μωρίας καὶ ἔσο μεϑ’ ἡμῶν εὐφραινόμενος ἢ. 

ὅ, Ὁ δὲ μαχάριος μάρτυς στενάξας χαὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐ- 

ρανόν, πρὸς τὸν τῶν ὅλων Θεὸν προσευξάμενος, τῷ τυράννῳ ἔφη, 

“ἸΑσεβέστατε πάντων ἀνϑρώπων, εἴϑε τοιαύτης μωρίας χαὶ σὺ 

ἧς μετέχων χαὶ μὴ ἥπολλες ψυχάς, ἃς οὐχ ἔδει ἀπολέσϑαι, 

προσέχων λίϑοις ἀψύχοις χαὶ ἔργοις χειρῶν ἀνθρώπων, τοῖς μὴ 

βλέπουσιν, μήτε ἀχούουσιν! πῶς δὲ ἐτόλμησας τὸν ἐπὶ πάντων 

Θεὸν οὕτω βλασφημῆσαι, οὐ ἐν χερσίν ἐστιν ἢ πνοή σου; Ἐμοὶ 

1 χῶδ, οὐχ᾽ ὥσεστιν. - 3 ὡρηγένης. --᾿ 4 εἰμητὸν.-εθ ἡποίου - - ητί.-- ϑ ἐπι- 

πίντων. -τ 10 μαιοὺς. -ο 11 σὲ «ὐτιῦ. --ο 12 ἐνιπερβολῆ. --- 18 οὐδεῖι. -- 

18 παραϊουδαίων. --- 19 σταυρωθϑεῖς. πο 21 ἔσω μεϑι μῶν. -ο 2358 μὴ- 

ἡπολλες {|| ἥπολλε:) ἐκ τοῦ τύπου ἀπόλλω [|| οὐχέϑει. --- 27 ἐπιπάντων. --- 

28 πνοὴ σου. 



-- 987 -- 

Α ’ 4 

γένοιτο χαὶ πᾶσιν τοῖς ἐπιχαλουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀνεξαρ- Φ2 Ω) 

νήτως ἀεὶ ὑμνεῖν χαὶ δοξάζειν αὐτὸν -τὸν τῶν ὅλων σωτῆρα χαὶ 
’ Γ ᾿Ὶ 7 Ἁ [Ὁ] 4 [] φ Α 

Θεόν! Καὶ ὁ ἀσεβὴς τύραννος μεμηνὼς ἐπὶ τοῖς λεχϑεῖσιν ὑπὸ 
ΜΕΝ οὶ ρ ’ ΦΕΝΒΕ λέ ππυτννη, μὰ ίοςς 47 5 Α 9 ς(ὃ ᾿ ; ὁ 

τοῦ ἁγίου μάρτυρος, λέγει πρὸς αὐτόν: "Ἐμοὶ οὐ πείθῃ: αἱ βά- 

σανοί σε πτοῆσαι πείσουσιν. εἰ δὲ χαὶ τῶν βασάνων χαταφρονεῖς, 

λέοντί σε πιχροτάτῳ παραβαλὼν οὕτως σε ἀναλώσω, ἢ βορὰν τοῖς 

ἐχ βηοϑοῦ ϑηρίοις παραδώσω σε, ἣ ἐπὶ σταυροῦ χρεμάσας ἅπο- 

χτανϑῆνα! σε ποιήσω, ἢ λαυροτάτῳ πυρὶ ἐν λέβητι ὑποχαιομένῳ 

βαλῶ σε χαὶ ἐχτήξζω τὰς σάρχας σου, ἐὰν μὴ ϑύσῃς τοῖς ἀηττή- 
, 9 ’ ““ 5} Α μὲ ἢ ῇ ; Ἁ 

τοῖς χαὶ αἰωνίοις ϑεοῖς ᾽. Καὶ ὁ μαχάριος μάρτυς λέγει πρὸς τὸν 
. “-“ , . ὃ ΣΤ ᾿ δόζοις , 2 Ν - ἀσεβῆ τύραννον" “᾿Ασχημονεῖς, ἡγεμών λόγοις ἐπαγγελλόμενος 

μόνον, ἐχτφοβεῖν με οἰόμενος, νομίζεις πεῖσαί με- οὐ πείσεις με᾿ 

μὴ γένοιτο: βλέπε ὃὲ μή σε ὃ χριτὴς ταρτάρῳ παραδώσῃ ἄνυ- 

περϑέτῳ, ἣ πυρὶ ἀσβέστῳ εἰς αἰῶνας, ὅπου ὁ σχώλης οὐ τελευτᾷ 

χαὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται" αἱ γὰρ σαὶ βάσανοι, ἃς ἐπαγγέλλει μοι, 
9 --ς» ’ “ὃ «Ψ λῚ } “΄ ᾿ 4 “ὉῇἍ 4 35 οὐ δύνανταί με ἀδιχῆσαι: Θεὸν γὰρ ἔχω τὸν ἐνδυναμοῦντα με. 

Ὁ δὲ τύραννος εἶπεν πρὸς αὐτόν: “Εἰ χαὶ αἱ βάσανοι οὐδὲν ἰσχύ- 

σουσιν χατὰ σοῦ, ἔτι πιχροτέρας βασάνους ἐπινοήσομαι κατὰ σοῦ ἢ. 

6. Σχεψάμενος μετὰ τῶν συνέδρων αὐτοῦ χελεύει ἥλους γενέ- τ μ ρ " 
ὃ ἢ ᾿ ὰ ἣ “ἢ «. ὶ . ὃ ὰ , » «» Νὰ πὸ .“-»Ἢ ἢ ᾿ .“-" Δ ͵ σϑαι ὑπὸ ἀριῦμόν, χαὶ χαϑηλώσας τοὺς πόδας τοῦ μάρτυρος ἐποίη- 

μή ἰ 9 “ 6 9 .« Ἃ 9 ἰ σεν ἔμπροσθεν προτρέχειν αὐτὸν τοῦ ἅρματος αὐτοῦ, χαὶ ἐλαυνό- 

μενος δυσὶν φραγελλίοις οὐδὲν ἀπεχρίνατο, ἀλλ᾽ ἔψαλλεν λέγων᾽ 

“ Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον χαὶ προσέσχεν μοι, χαὶ εἰσή- 
“« - ἢ ’ 39 ς : 2 ’ “ 4 , . 

χουσεν τῆς δεήσεώς μου", Ὡς δὲ ἐπλησίασεν τῷ ἐμπορίῳ, ϑεὶς 

τὰ γόνατα ὀλιγοψυχῶν ἐκ τοῦ χόπου ὁ μαχάριος Κόνων, χαὶ ἀνα- 

ὥἤλέψας πρὸς τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην, ἐπηύξατο λέγων" “Κύρ'ε Ἰησοῦ 
“ ἰἐκς ᾿ ] μ τ Ἁ δυν ’ 4 “Ὡς ρ Χριστέ, δέξαι τὴν ψυχήν μο" χαὶ ῥῦσαί με ἀπὸ τῶν αἰμοβόρων 

χυνῶν, χαὶ ἀνάπαυσόν μὲ μετὰ πάντων τῶν διχαίων σου, τῶν πε- 

8 κωὸ. οἀσεβὴσ τ. μεμηνιῶσ ἐπιτοῖσ λ. ὕποτοῦ.--- ἐμοῦ--- ὃ πτοή σκιπείσωσιν. --- 

6 λέοντι] νέοντίσε 1 ἡ ϑορρών. --τ Ἴ καὶ ἐπισταυροῦ. -- 8 ἡἠλωβδροτάτω. --- 9 ἐχτίξω. -- 

11 ἐπαγγελόμενος. -α 13 πείσης. -α 18 χριτῆςξ. --α 11 ἡπυρὶ ἐς εἰσκιώνισ. --’ 

14|16 λίάρχου ὃ΄, 416-48, --- 18 ἐπινοήσωμκι χατασοῦ. ---- 19 σχεψ. μετῶν σ. «. κχ. 

ἥλους. -- 20 ὑποάριϑμον. -- 22 φριιγελίοις. -- 28 ὑπὸμένων [} ἩΓαλμ. λϑ', 1. -- 

2ὅ ολιγοψ. - - ομακ, χώνων. --- 27] ἀποτῶν αἰμοβόρρων. 
κκ 

10 

18 

20 
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ποιηχότων τὸ ϑέλημά σου. Ναί, ὁ Θεός μου, ὁ βασιλεὺς τῶν 

αἰώνων". Καὶ ταῦτα εὐξάμενος, χαὶ σφραγίσας ἑαυτόν, εὐϑέως 

ἀπέδωχεν τὸ πνεῦμα’ ὁ δὲ παράνομος γεμών, πολλὰ καταπλαγεὶς 

ἐπὶ τῇ νίχῃ τοῦ μάρτυρος, ἐξώρμησεν ἐπὶ τὸν ἴδιον δρόμον᾽ ὁ δὲ 

μαχάριος Κόνων προσφορὰ προσηνέχϑη τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώνων 
« “2 ρ Ἷ ΄- “«« 7 Θεῷ, ᾧ ἢ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ΕΤΕΡΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ͂ ΑΓΙΟΥ ΚΟΝΩΝΟΣ. 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ [ΞΞ μαρτίῳ] ε΄. 

Μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Κόνωνος τοῦ χηπουροῦ. 

λων τύπους φέροντι Κυρίῳ Κόνων 

ἥλων τύπους πρόσεισιν εἰς πόδας φέρων. 

᾿Οξυτάτοισι Κόνων ἥλοισι πάρη ποὸς πευπτῃ. 

Οὗτος ἦν χατὰ τοὺς “ρόνους Δεχίου τοῦ βασιλέως ἐχ Ναζαρὲτ 

τῆς Γαλιλαίας. ἀπάρας δὲ ἐχεῖϑεν ἦλϑεν ἐν πόλει Μαγιδὼν τῆς 

Παμφυλίας, χαὶ ἣν ἐν τόπῳ λεγομένῳ Κάρμενα χῆπόν τινα χαλ- 

λιεργῶν χαὶ τὴν ξωὴν ποριζόμενος. Ἦν ὃξ τὸν τρόπον ἀχέραιος 

χαὶ ἁπλοῦς, ὡς ἐπιστάντας τοὺς συλλαβεῖν ζητοῦντας αὐτὸν χαὶ 
Α ἐν παιδιᾷ ἀσπαζομένους τούτους ἐχ ψυχῆς ἀντασπάζεται" χαὶ τὴν 

αἰτίαν, δι᾿ ἣν πάρεισιν, εἰπόντας, ὅτι ὁ ἡγεμὼν αὐτοῦ Πούπλιος 

χαλεῖ, ἀπεχρίνατο: “Ποίαν γὰρ ἐχεῖνος ἐμοῦ χρείαν ἔχε!, μάλι- 

στά γε ὄντος γριστιανοῦ. χαλεῖτε τοὺς ὁμόφρονας αὐτοῦ χαὶ τοὺς 
“« ἢ ᾿ 4) 4 λ Ύ Ν 4 Ἁ Ν 3 

τῆς πίστεως χοινωνούς ", Δεσμευϑεὶς οὖν χαὶ ἀγϑεὶς πρὸς τὸν 
[ “« 

᾿ ἡγεμόνα. χαὶ παρ᾽ αὐτοῦ ϑῦσαι τοῖς εἰδώλοις προτραπείς, βαϑὺ 

4 ἐπιτὸνίδιον. --α ὃ χώνων προσφορῶ. -- Ἴ ἐξ ἡμετέρου κώδιχος τῆς 1δὅ-ης 

ἕκατ.. ἐμπεριέχοντος ἐπίτομα συναξάρια τοῦ δευτέρου ἐξαινήνου, φΌλλ. 7. --- 9 χηπω- 

ροῦ. -α 16 ἀχέρεος. -- 1" πούπλειος. 
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τενάξας χαὶ τὸν τύραννον χαϑυβρίσας, χαὶ ἐμμένειν τῇ εἰς Χρι στενάξας χαὶ τ ραννον χαϑυβρίσας, χαὶ ἐμμένειν τῇ εἰς Χρι- 

τὸν ὁμολογίᾳ βεβαιωσάμενος, χαὶ οὐδ᾽ ἂν εἴτι γένοιτο σαλευ- 
-«ᾧ ζ Ἁ 4 ͵ 

ϑῆναι, ἥλοις σιδηροῖς τοὺς πόδας χαϑηλωϑεὶς χαὶ τρέχειν ἔμπρο- 
σω ρ" ’ , Ὰ ΡΟΡΌΝΝ.. , 

σϑεν τοῦ ἅρματος ἀναγχαζόμενος, λειποψυχήσας καὶ ἐπὶ γόνυ χλι- 

ϑεὶς χαὶ προσευξάμενος, τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωχε. Ψφι 



Ὀἰα θα Ὁγ (τοοσίςο 



ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ͂Σ χαὶ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ 

ἘΝ ΤΟΙ͂Σ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟΙ͂Σ ΚΕΙΜΕΧΟΙΣ 

ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ͂ ΤΟΜΟΥ͂. 

ττττν απ ωκοοντοσττωτως ὦ 

Σελ. 126. Βίος καὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου ᾿Αναστα- 
σίου τοῦ Πέρσου. -- Σελ, 128, 2 Ὑρ. ἡ) χκαὲ] κῶδ. εἰ χαὶ.--- 
Σελ. 129, ὁ γρ. τήρωνα [8 Χοζρόου] ἣ τοιαύτη γραφὴ ἐτη- 
ρήϑη ἐν τῇ ἐχδόσει τοῦ χειμένου, διότι ἐστὶ καϑολικὴ ἐν αὐτῷ 
τῷ ἰἱεροσολυμιτικῷ χειρογράφῳ᾽ ὅρα σελ. 189, 18. 149, 10. 147, 
6 1} ττ γρ. αὑτοῦ [1 80. γρ. τήρων [1 εἰ εἴη} οὕτως ἐν τῷ ἱεροσολ. 
χώδιχι" οἱ βερολίνειοι κώδιχες ἥκει [20 γρ. ἑαυτόν, “Πῶς [1 9τ 
ἐνταῦϑα᾽᾽; --- 180, α Σαρακηνὸν] ἐν τοῖς βερολινείοις χώδιξι 
σαρκικὸν [19 γρ. φόβον, μὴ κτλ.--ξελ, 181, 5 Ὃ δὲ [{π| 
γρ. Ἐδέσσῃ [{1ὁ γρ. ποιήσαντα, χατὰ τὰ βερολίνεια ἀντίγρατα. 
-Σελ. 182, 12 αὐτὸν [{τὸ γὙρ. ϑέλειν, κατὰ τὰ βερολ. ἀντί- 
γραφα [|..4«. Ὃ.--Σελ. 188, 8 7ρ. εἰσελϑεῖν εἰς τὸ διαχογι- 
χόν, προσέπεσεν τὸ εἰσελἕεῖ» ἐκ τῶν βερολ. ἀντιγράφων" ἐν 
τῷ ἱεροσολ. χώδιχι εἰσῆλϑεν [1 ἐξη γητηρια] οὕτως ἐν τῷ 
ἱεροσολ. χώδιχι" τὰ βερολίνεια ἀντίγραφα ἔχουσιν ἄλλως. τὸ μὲν 

Α ἐξητήρια, τὸ δὲ Β ἐξικειήρια, ἐξειρια. ---- Σελ. 184, «4 

γρ. φερόμεγος, εἰσελίδὼν 1 80 γρ. αἷς. ---Σελ. 130, 15. γρ. γνῶ" 

τσ μιού [28 παέγγεα εἰσιν. --- Σελ. 187, 22 φῶς τὸ ἀλη ϑι- 

γὸν] Ἰωάνν. α΄, 9. --- Σελ, 138, 5 εὐχαιάώληπιο») οἱ βερολ. 
χώδ, ἀκατάπληκιον,. ---Σελ. 189,1 γρ. ἑαυτῷ" “Οὗτοι [} 2 γρ. περὲ 

αὐιῶν, χατὰ τοὺς βερολ. χώδιχας" ἐν τῷ ἱεροσολ, “ερὲ «ὐιὸν. 
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ἕῳ ’ ἘΟΥΜΉΝ - : 

τ ῖρ. νυξαι] κῶδ, νῦξαι [11.1.2 γρ. χείμεγνον" πιοη ἱ)εὲς.----Σελ. 

140, ε1]1 χομερενάριος" οὕτω χαὶ σελ. 141, 10] οἱ βερολ, χώδ!- 

χες χομερκιάριος 55. γρ. αὐτοὺς ἐν τῷ ἱεροσολ. αὐτοῖς. 

Σελ. 141, 12 γράφε, κατὰ τὸν χώδιχα, ἀπεχαιέσιησεγν᾽ οὔτω 

χαὶ οἱ βερολίνειοι χώδιχες. ---Σελ. 142, 4 γρ. ποταιιοὔ, ὥσαν- 

ὡς παρακαλῶν || 9 ἀαἐχμαλώϊιων, ἀνηγέχίλη ΠΠ 2960 τ) χιέ- 

σει λαιρεύογιες παρὰ τὸν κιέσανια] Ῥωμ. α΄, 25. --- Σελ. 

148, τ ἀνελζὼ»γ] γρ. ἀπελϑὼν" ὅρα α. 141, 30 1» χαὶ 144, 

ιτ γρ. [πεισϑῆὴναι] ὁ6 βαβλοις] οἱ βερολ, χώδιχες βάχλοις 

«ὴ ἑλόμενος τὸ πεισϑῆναι ἐλήφϑη ἐχ τῶν βερολ, ἀντιγράφων. 

- Σελ. 146, 1: χαιαλέπῃς} χῷῶδ. χαιαλεέπης || 18. οὕτως] 

βερολ, χώδιχες οὗτος. --- Σελ. 146, 9 “φυλάσσει - - σνγχω- 

ρῶν ΨῬαλμ. λγ΄, 21 [531 γρ. ὅτε [ἡλϑον) χϑὲς" τὸ ἡλϑον 

ἐχ τῶν βερολ, ἀντιγράφων [|| 24 ἔφαγον] βερολ. χώδιχες ἔϑεγο». 

--Σελ. 147,1τ1| γρ. ἀπολυϑησεσἕε] χῷῶδ. ἀπολυϑησεσώαι" 

ιτ τὸν δοξαζ. τοὺς δοξάζογιας αὐτόν] Βασιλ. 1, β΄. 80 «τοὺς 
δοξάζοντάς με δοξάσω» --- Σελ. 148, ε ἐνεδνσε) χῶὸ. ἐνγέδησε, ᾿ 

9 ἐγδοξαξομένον ἐν τοῖς ἁγέοις αὐτοῦ] Ψαλμ. πη΄, 8 «ὁ 

ϑεὸς ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων». 

Σελ. 149. ᾿Αντιπαραβολὴ τοῦ βίου τῆς ἁγίας Γο- 

λινδοὺγ πρὸς ἕτερον ἀντίγραφον.---Τὸν αὐτὸν βίον τῆς 

ἁγίας Γολινδοὺχ ἔχει ἐν ἑαυτῷ χαὶ ὁ 14ὅτ-ος χῶδιξ τῆς μονῇς 

τοῦ Διονυσίου, ὕστις ἐγράφη ἔτε! 1619-ῳ [ὅρα Σ. Λάμπρου χατάλ. 

τ᾿ Ἰ], σι. 344] τὸ χείμενον τοῦ βίο) χεῖται μεταξὺ τοῦ 396-00 

χαὶ τοῦ 411-00 φύλλο". Ἢ ἐπιγραφὴ αὐτοῦ ἔχει οὕτως" « Ἰουλίω 

ιβ. λόγ(ος) λτ΄. Βίος χαὶ πολιτεία ἤγουν ἄϑλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Γολινδοὺχ τῆς μετονομασϑείσης Μαρίας». ᾿Αντεγράφη δὲ οὔτος 

δι᾿ ἐμὲ ὑπό τινος ᾿Ιωαννίδο) χαὶ διαφορότητας πρὸς τὸ πατμιαχὸν 

ἀπόγραφον εὖρον ἐν αὐτῷ τὰς ξρεξῆς . Σελ. 149, 10 Στ'- 

Εν τῷ χώδιχ! τοῦ Διονυσίου παραλείπεται τὸ πρὸ συμφώνου τελιχὸν ν, οὐ χα- 
5 τ [ . ΄ “- - , "κα ᾿ γΝ" 

νονικη» ρητὸν) ἐποιήσατο ὁ τοῦ [Πτρραχοῦ γειρογράφου καλλίγράφος. -α Τὼ Διονυτια- 

κὸν ἀντίγραφον διυοηοῖ πολλαγοῦ τὸ πατιαιχχην" αὐλοῦ ἅττον διουγωτέα χαὶ ταῦτα.--- 

Σελ, 154, 390. τιϑασεῦσκι) τῶῦ. τιϑειισσεῦσιι. -- Σελς δῦ, Τὸ θτὼν χεφάλαιου. 
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χτέον ὦδε: ἐπαγγέλλειαι, σχολάζειν ἐάσαγντες.---Σελ. 150, 5 

μαριυρικῶν ἀγώνων ᾿ « ὑπόμγνη μά τι 5. διεγεῖραι πλέον 

ἐ. ζ. ὅσω ἵ τ χαὶ Σολομῶν ὁ σοφὸς 11 9 ἔλεγε }} τι νόμος] 

μόνος - - ὄρος ἀπαράβαιον τ Μιαβυλωγέας {119 ἀνδρῶν) 

ἐλλείπει τῷ Δ [253 ἡγμόῃσεν.--εΣελ. 151, 1 προσεπεῖούτοις 

3. 70. συγκέκ., ὃ οὐχ ἀποκαλνφὥὕησειαι, χκαὲ κρυπιόν, ὃ 

οὐ γνωσϑησειαι ᾿ 5 κηρυχϑήσεται) μαρινρη ϑήσεται |} 8 τοῦ 

“ακαριωτάιϊον χκαὲ ἁγεωταάιον {{τι σαρκὲ σιόα πρὸς σιόμα) 

ιτ διαλέκιω γένους. --- Σελ. 152, « ὅτ ἐλλείπει τῷ Δ [[ Ὁ 

εὑρέσχεται ᾿| τ αὐτῷ] αὐτοῖς || 8 Ἡωσῆς || 5 ἐγεννη ὅλη {14 ἡ 

ἀποκάλνιμις {{9. γοῦν] νῶν.--- Σελ. 158,1 δεὰ τ6}} 6 ἐννάτην 

ὥραν {τὸ δὲ] οὖν {{1τ αὐτὴ || 2. καὶ ὥσπερ πόλες ᾿] 84. ταὖύ- 

τη» περιβεβληένῃ.--τΣελ, 184, 5» τρόπον] τύπον || 8 ἐκμβαλ- 

λει» [τ διεσταλμένην] διεσιραμ μένην || 8: ἀγγάλαις ᾿᾿ 5 

«ἑταβαλλεῖν. -- Σελ. 1ὅ8, 1 ὁ κύριος “4. “Ὡς οὖν ᾿᾿ 8 αὕτη ἢ} 

ὅΠτ αὐτῷ, αἰσόμεγνος. Οὕτω . τὸ 7-ον χεράλαιον ὀφείλει τὴν ἀρ- 

ἣν ἔχειν ἀπὸ τῶν “ῶς οὐ» ἐκεῖνοι (2) ἵ τ ἀλητήριος [} 9 

ταύτη] αὐτὴ» [τὸ πεποέηχκεν [τι γινομένην] οὕτω χαὶ ἐν τῷ 

ΔΙ. 18. σάρκενος 18 τῆς πέστιεως ποιησασΐγλαι 1 ττ8 προ- 

ἔρχεται. [οι οὔν"] ἔλλ, τῷ Δ ᾿ 23 παρέν. αὐτῇ παραινῶν, 

84 0.1} “δ ᾿ 20. ϑελησῃς. --- Σελ. 166, 2 διαβρεβαίωσαί 

ἢ τοῦ προσιάγμαιος ἢ « τοιοῦτόν [5 ἐστε. ἡὶ δὲ μαρ- 

τυς πάλιν πρὸς αὐτῶν ᾿ 6 μὸ0}] ἐλλ. τῷ Δ) 8 μὲ λαμεῖν. 

1ὅ Ναβουχοδονόσορ 18. τοῦ ἐλλ. τῷ Δ ᾿ϊ 92494 ηδυ- 

νη ὅλη, 1134 συριατικὰ.---Σελ. 107, 6 ἐν 1] ᾧ [Π 6. μασιῶν Ϊ} 9 
πεχέυ λὺς ε ἔων τὰ --- Δ ᾿ γὲ {) 2) Δ Ὶ ᾿: 
τεμ}}] οὕτω χα! ἔν τῷ 106 “9 ὧἐ ὦ φ. αὐτὴ» τὲ τ. π. 

τεχιήρίον {τὰ τούτοις ᾿ 18. στάχιῃγ ᾿} 88 ἐξειείναξεν. -- 

χατὰ τὸ Διονυσιαχὺὼν ἀντίγοαφον, λήγει εἰς τὰ τῆς ἀμνάδος Δριστοῦ (2). οὐχὶ δὲ - τ ῳ"- ) ντ70 φῦ 4 δ εἿΞ ᾿ ι ξηΞ (( Μ( ος « θι 71οιὶ ὴ 2. Χ 

3 Ω ᾿ - - " , » Υ ᾿ , " Ω - εἰς τὰ συγκαϑεύδειν αὐτῷ" διὸ καὶ τὸ μὲ) Ἴτον χεῷ. ἀναγνωστέον ἀπὸ τῶν “ἧς 
Σ 3 - ὡς ..»» } ᾿ ᾿ , ΔΝ ΄ αν « ΓΝ ᾿) τι 

[οὐ»ν] ἐχεῖνοιν τὸ ὃὲ αἰσϑόμενος () ἀναγχαίως ἐχε! συναπτεσῖαι διὰ χόμματος τὸ 

συγχαϑεύδειν αὐτῷ. --- Σελ. 157. 33. γρ. ἔνϑυμώ. --α Σελ. 158, 18. ψάλῃ] κῶδ. 
ιυάλλιη. τς Σελ. 164, 54. τ0ρ. ἡμαγμένα. ττ᾿ Σελ, 168, 25. 70. μᾶλλον εἰπεῖν. --ο Σελ, 

170, 11 10. βασιλεὺς {{:25. γρ. ἐπὶ τὸ --- Σελ, 113, 4ἰ7ο. περιοικίδει " τὐ γρ. ἀνυμνῆς 
- . Σ ἜΣ : Ν ΕΙΣ Ἢ ἈΝ οι ὡς Ε ΄ ν.9 ἤν ΝΣ βΡ Στ σον Ὡ ὩΣ 

Γείι, προσχον τί, δοξκξη ται οζτως ξἡ τῷ Δ η 1! τοὺ Διονυσίου εν ὧξ .ῳ τ ἼΔΩ 

- - ν. ““͵πορϑ,ἴῳωῳω ἤν ΟΝ Α ᾽ -» 

ἐνυμνεῖται, προσκυνεῖται, δοξάζεται. -α Στῆς 114, 1 70. πρὸ κὐτῶν. 
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Σελ. 168, 4 αὐτοῖς || 8 τῆς] ἐλλ. τῷ Δ΄. 5 ἐχυρέενεν Ϊ 8 

ἀχαέρεον - - ἀληϑιενὴ τολι φλυχιαινῶν [18 τοῦ λάκ- 

χουν καὶ τῆς ἀνϑρακιᾶς ἡ τοῦ Χρισιοῦ μάρτυς, ὅτε ἐνό- 

“εξὸν [18 ἢ σποδιὰν [18 ψννάλλῃ ||. 20 πάλαι] παλαιὸς Να- 

βουχοδονόσορ Ϊ εἰ τὸ] ἐλλ. τῷ Δ΄. 22 Σεδρὰχ [28 δωρο- 

φορέαις ᾿ ὃ αϑλοφόρον ἐνέβαλλον. --- Σελ, 1569, 2 ὁ 41.- 

γιὴλ }} 45 οὐχ οἵδα, ὅμως] ἐλλ. τῷ Δ[[ 6 δωροφοροῦγιες ἃ 

8. ὀφειλουσαὰ τὸ δρᾶμα ᾿|Ϊ τὸ παιῶν ᾿ἴ τ πεποιϑυῖα 

ἦν 19 ὦ δὲ πάλαι ||, 24 θεοῦ] χριεσιοῦ. ὕψον γὰρ τ. 

ὥ.. ἑαυτὸ 1.46 τῷ τοῦ σιαυροῦ σημιξέῳ ὅπλῳ χεχρημένῃ 

81 δείγααια. --- Σελ. 160, 6 οἵα [8 σὺ φοβῇ {τι αὐἱτό [} 

5.4 αὐτοῦ τιροσάπιων τοῖς γόνασι ἡ ιό χαὲ γὰρ 

καὲ ᾿ 42 καὶ] ἐλλ. τῷ Δ΄] ς“ς τὴν τοσαύτην. -- Σελ. 161,1 

τὸ ἀληῃϑὲς 1 τἰ μόνῳ || τὸ ἀγγέσιρον [τ ἔμεινον || 88 

λεόντων, ἢ) καὶ.---Σελ. 162,2 τό οὖν ᾿} 8 ἐπὲ τὸ μ. κι φϑεῖ- 

ραι ᾿ « δὲ] οὖν [5 ἀσώτων ἀνδρῶν [ 86 καὲ τοῦ {τ ἔμβλε- 

κι πάγιας [20 ἡ γύμφρη τοῦ Χρισιοῦ 85 πεπισιευμέγοι 

τῆς “μάρινρος, ξἰσερχόμεγνοι εἰς τὸ οὖκ. ἔβλεπον α. καΐ. 

ἐχδοξάξζουσα |Ϊ ετ ἑανιτούς.---Σελ. 168, « διηγεκεῖ ἐξορέᾳ Ἰ} 
4 τῶν ἄλλων [ τ δὲ] ἐλλ. τῷ ΔΙ 

ι8 εἶπε πρᾶξαι [ι6 παρ᾽ αὐτοῖς [19 ἀποιεμγνουμέγης 

85 σοὺ] ἐλλ. τῷ Δ. ---Σελ. 164, τ δε’ ἑτέρων 119 Νισέβιος Ϊ} 

ι6 τοῦτο προϑυμως ᾿ 80 ταῦτα] τὰ [|0.22 αὐτῆς τε. ---- Σελ. 

ὅ «Ἱικέννιος᾽ οὕτω χαὶ 

τ αὕτη 9 ὁ ἄγγελος 

106, 25 χαὲ ἐν τῷ 13 .Μιχενγίου 

χατόπι ὅ ὁιφρ. ἑτέρωϑε μὲν τὴν χεφαλη», ἑιέρωΐλει |} τ τὸ- 

ιηγικαῦτα [1 9 ἀπὸ τοῦ βυϑοῦ Νικ τ6 περεμέγω [1 18. ἠφε- 

ἐν ἢ ττ Δισίβη» [090,1 προσήγαγε] ἐπήγαγε [[ 55. χαὶ] 

ἐλλ, τῷ Δ΄͵. .ὸ τῆς τῆς] τῆς Σεβ. ἐτύγχανε 1285 ὠρϑοδέό- 

ἕους αὐτοὺς. -Σελ. 166, 1 εἶ] εἴ || τ καὶ οὐ] μὴ [τὸ ἐπέ- 

βαλον] ἔβαλλον [|[15 τοὺς μὴ δε. ὁ δαιμόνιοι ἄγριοι 

ιἴ ἦχεν] ἐχεῖῶεν [τὸ γὰρ ἐν} 20 χαιεῖχε τὰ [5445 προ- 

εἰρέπετο ᾿ 55 ἐπὲ τὸ 1 .τ »Ε. τ δελ. 107, Μῶς δὲ 

8. αἱρέσεως) δεαιρέσεως ᾿ ι΄ῦὸ χαϑολ. καὶ ἀποσιολικὴ» [τι 
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τὸ δεξιὸν [τι οὕτω [15 ἀνενδνάσιως τὸ χαϑολ. χαὲ 

ἀποστολικὴν - - τοῦ αἕιμαῖος [19 ἐκεῖνος] ἐλλ. τῷ Δ || οἵ 

εὐιών. καὶ γὰρ ὑπερβαλόύντως Ϊ 28 ἀπεχρέϑη. --- Σελ. 168, 

ἃ περὲ συγιελείας τ ϑύρας ᾿ 25 παϑήματια Χρισιοῦ τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν ὑποῦδ. --- Σελ. 169, τὸ ἅπαντα Ϊ ι6 καὶ μαχα- 

ριώτατος] ἐλλ. τῷ ΔΙ κε μαϑ. γὰρ ἣν ἡ {ττ γέγονε χαὲ 
» Ἃ .» 42 [4 ὦ ) 

ἔστι [19 ἦν] ἂν εἴη 1250. ὥσιε ὕπον ἄν 4ἐτ ἐνεφάνγισε Ἰ} 

48 ἀϑλοφόρον.---Σελ. 170, 1 Οὐδὲ ταῦτα ἐν] “ἧς δὲ ταῦτα 
ἐγ Ι Ν ἀγὴ ᾿ ; ΝῊ ] ὃ ἡτδιδιΝ ᾿ ᾿ Θ -. | 11 2) 

")0Ὸ τη» τῶ] μεσοτείχον τ τὰ Θεῶ αρ- 

χιερεύς τὲ καὶ δ. ἐσιέ τε - - χαιὰ τὸν [18 συγεργίας Ϊ 

18. τε] ἐλλ. τῷ ΔΊ 2. αϑλοφρόρον 25». ἐπὲ τὼ.---Σελ. 171, 

86. μὲ] ἐλλ. τῷ ΔΙ τὸ βούλει [22 χιῆσι». τ--- Σελ. 172, 20 
« «ε - -« Ύ Ἁ .-. « δέ τῶν τε ὁρατῶν ᾿} 59 πασῶν ὦ"] παρὸ | τ ὑπεθέχϑη |] 89 προσ- 

καλεσάμενος.---Σελ. 178, 15,14. ἐπὲ καρδίαν ἀνέβη [τὸ χώ- 

ρα φωτὲ [τὸ ἐπα». καὶ εὐφραινομένῃ ἢ κττ μετὰ τῶν ᾿ 34 

ταύτας 25 Ἐτελ. δὲ καὶ ἅ. τ. Χρισιοῦ μάρτυς ΩΙ͂. ἐνδικτιῶ- 

γος 11 86 ἐννάτης μι. «. ε[Ρ΄. --- Σελ. 174, 5. Μετὰ τὸ “2μὴν» 
. " ΝΜ ΜΝ) " Ξ ΔΛ, Δ , , δὶ 
ὁ Διονυσιαχὸς χῶδις ἔχει ταῦτα᾽ «᾿γω Εὐστράτιος ταπεινὸς προε- 

σβύτερος τῆς χατὰ Κωνσταντινούπολιν ἁγιωτάτης Μεγάλης ᾿Εχχλη- 

σίας τὴν ἐξήγησιν τῶν ἄϑλων τῆς ἁγίας μάρτυρος Μαρίας ἐποιης- 

σάμην, χαϑὼς ἤκουσα παρὰ τοῦ ἁγιωτάτοῦ χαὶ μαχαριωτάτου 

ἀρχιεπισχόπου τῆς ἐμῆς πόλεως χαὶ ἑτέρων πιστῶν ἀνδρῶν: χαὶ 
ίω ᾿ 4 φ 9 Ὅν “ἍἋ "λὶ ᾿ Ἁ Δ] τοῦτο πέπραχα οὐχ ὡς αὐϑάδης ὧν ἣ τολμητίας, ἀλλὰ χατὰ πα- 

ράστασιν᾽ ἐν νῷ γὰρ λαβὼν τοὺς ἀγῶνας διελογιζόμην χατ᾽ ἐμαυτόν. 

τι ἐχρῆν ταῦτα ἐν παρασημειώσε! γενέσθαι" μαϑὼν γὰρ [ἀπόγρ. 

γ)γὲῈ] ἤμην, ὅτι οὐδεὶς συνεγράψατο τὸδε τὸ μαρτύριον: χαὶ δὴ 

ϑεωρῇσαί με ἐν ὁράματι τῆς νυχτὸς Πέτρον τινὰ μοναχὸν λέγον- 

. ἐνόμιζον γε [516] ᾽ τά μοι’ “Εἴσελθε τέως τὴν πρώτην διάγνωσιν᾽ 
“-) ψν , ς ΠῚ 9 ’ ἢ Υ̓ , . ’ 

δίχην ἔχειν μετά τινος. ως δὲ ἐπετίϑετό μοι, εἴπον πρὸς αὐτόν" 

“Καὶ τίνα λαμβάνω συνήγορον: ὋὉ δέ φησι’ “Πέτρον τὸν σύο- μ ; 

λαστιχόν ἡ, Ἔ μοῦ δὲ αὖϑις εἰπόντος, “Τὸν πρὸ μᾶς ἡμέρας ὄντα " νὰ 
ἐγγύς μου"; Ὁ δὲ φησί. “Ναί, αὐτὸν ἔχεις συνήγορον ". ΓἝξυπνος 

ὃξ γενόμενος, συνήϑως ὅτι μᾶλλον ὁ Θεὸς στέλλε: [χῶδ. σιέλει] 
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ταῦτα φανερωϑῆναι πολλοῖς, καὶ τούτου χάριν ταῦτα συνεγρχψάμην, 

μὴ ὑφορώμενος τὸ τῆς ἰδιωτείας χαὶ ἀγροιχίας τῶν λόγων ἔγχλημα. 

χαϑό γε ἔχε' τις οὐ πρόσδεχτος [εὐπρόσδεχος 9], οὐ καϑὸ οὐχ ἔχε: 

γέγραπται. Παραχαλῶ οὖν τοὺς ἐντυγχάνοντας διὰ τὸν Κύριον συγ- 

γνῶναι μὲν τῇ ἐμῇ περὶ τὸ λέγειν ἀσϑενεία, εὔτασϑαι δὲ ὑπὲρ 

ἐμοῦ, ὅπως Χριστὸς ὁ Θεὸς διὰ τῶν πρεσβειῶν τῆς ἁγίας ἐνδό- 

ξου δεσποίνης Ἡμῶν ϑεοτόχου χαὶ ἀειπάρϑένου Μαρίας χαὶ τῆς 

ἁγίας καὶ ἀϑλοφόρου μάρτυρος ἄφεσιν ἁμαρτιῶν παράσχῃ τῷ τε 

συγγραψαμένῳ καὶ τοῖς ἐξηγησαμένοις, χαὶ τοῖς ἀναγινώσχουσι χαὶ 

ἀχροωμένοις, χαὶ ἀξιώσῃ πάντας ἡμᾶς τῆς τῶν οὐρανῶν βασι- 

λείας ἐν ἀπολαύσε: γενέσϑαι εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν». 

Σελ. 170. Βίος τοῦ ὁσίου Γερασίμου.--- ὸν βίον τοῦτον, 

οὗ συγγραφεὺς ἀναμρηρίστως Κύριλλός ἐστιν ὁ Σχυϑοπολίτης, μετέ- 

φρᾶσε, χατὰ τὴν ἡμετέραν ἔχδοσιν, εἰς γλῶσσαν ῥωσιχὴν ὁ χαϑηγη- 

τὴς Ἰωάννης ὁ Πομιαλόβσχης [ΠΕ ΘΟΥμΒΟκΙ ἢ ΠΑΤΘΡΒΚΡ; ΒΗΠΥΘΚΈ 

ἱποοτοῦ. Ἂν Πετρουπόλει 1895].---Σελ. 176, 94. γρ. κατῴκεσεν)) 

χῶδ. χκαιώχῃσεγ.---Σελ. 1177. 525 γρ. Κολοσ. ---Σελ. 178, 26, 91. 

Τὰ ἐν τῷ χώδιχι ὠἀνασιέλλονσα καὶ ἀναχύπιουσα τηρητέα, ὡς 
ὥντα πιϑανῶς ὀνομαστιχὰς ἀπολύτους" ὅρα χαὶ σελ. 181, 16 [| 41,68 

χῷῶδ, τω τῆς ἐγχραιείας ἀγαϑῶ ἐδιδάσχοντιο. Τὸ δοτιχοτανὲς 

τοῦ τῷ ἀγαϑῶ προφανῶς ἔσφαλται: ἐγὼ δὲ πρότερον, λαβὼν ὑπ᾽ ὄψει 

τὸ τῆς Ἰλιάδος (16, 811) διδασχόμενος πολέμοιο, μετέβαλον 

ἐχεῖνο εἰς τῶ» ἀγαϑωῶγ᾽ ἀλλ᾽ αἱρετώτερον ἴσως ἐστὶ γράψαι ἁπλῶς 

ἰὰ - - ἀγαϑὰ ἣ τὸ - - ἀγαϑὸὺν.---Σελ, 180, 15. μονὴ] πρβλ. 
᾿ “ἢ 2 - Ϊ᾽᾿ Ἰωάνν. ιδ΄, 28 [120 γρ. «αὐτοῖς «Ααἕὼς εὕραμεν [} “1 γρ. ὅτι 

» )Ν “« ᾿ ; ε! περεπαιῶν 88 ὀδυρόμενος} τοῦτο φαίνεταί μοι ὕποπτον" ἴσως 

ἐν τῷ πρωτοτύπῳ ἔχειτο ἀντὶ τούτου τὸ ὑδυνώμενος" πρβλ. Κυ- 

ρίλλου 2ίον τοῦ ὁσίου Σάβα, ἐχὸ. Πομιαλόβσχη σ. 256’ «συνήντησε 

λέων - - χωλαίνων, χαὶ προσπεσὼν ἐδείχν)εν αὐτῷ τὸν πόδα, νεύ- 

ματι παραχαλῶν ἐπιμελείας τυχεῖν ὁ δὲ πατὴρ ἡμῶν Σάβας χατα- 

νοήσας τὴν τοῦ ϑηρίο) ὀδύνην, χαϑίσας, χαὶ τοῦ ποδὸς αὐτοῦ ἐπ'- 
ὁ : ) ον δ τοὺς Θοξαογῖας λαβόμενος» χτὰ,--ξελ. 188, τ γρ. σιέρησε) 

«αὐτὸν δοξάσαι] ασιλ. 1, β΄, 80 [{2. χὨρ. σιέρῃσι". 
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Σελ. 185. Βίος Θεοφάνους χαὶ τοῦ αὐταδέλφου 

αὐτοῦ Θεοδώρου ὑπὸ θεοδώρας Ῥαουλαίνης Καυν- 

ταχουζηνῆς τῆς Παλαιολογίνης. --Σελ. 185, δ,6 γράφς, 

χατὰ τὸν χώδιχα, προϑυμη ϑεέῃ χαὲ ὅλῃ 5: τὰ προϑησῃ Ἂν ΙΒ 

παραϑήγοντα; Ὧν δέ γε χτὰ. --- Σελ 187, 15. ὅσοι] ὅὥσῳ᾽" 
ἰδ 4 α«Ψ “ οὕτως ἐν τῷ χώδιχι. --ξελ. 188, « γρ. [τὰς] ϑεανδρικχὰς {1 γρ. 

ἀναφαγείς. Πρὸς. --- Σελ. 189, 10 γράφε, χατὰ τὸν χώδιχα, ἀπο- 
ων ἤ ε Ὁ ᾿ “« “ “- 4 μ, . 

λελοέπει. Ἢ Θεοδώρα χρῆται πολλαχοῦ τοῖς ἀναυξήτοις ἡπερ- 

συντελίχοις [990 αὐὐτὸ»γ»] ἀντὶ τούτου ἀνάγνωϑι, χατὰ τὸν χώδιχα, 

αὐτὸ.---Σελ. 190, 96)6τ γρ. “λλα γε. --Σελ. 191, 8,» χαια- 

λειφ έν] οὕτως ἀνάγνωθι ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ χώδιχι προφανῶς 

ἐσφαλμένου χαταληφρϑέν [50 χῶδ. ἀναδειχϑέγτι [] 36}.8. Στί- 
Ξον οὕτως" « - - - οἷὸε χαταγεραίρειν (ὃς πᾶσι χανὼν χαὶ γνώμων 

ἐγένετο, πάντας ἀπευϑύνων πρὸς ϑεῖα σχηνώματα, οὐχ ἐπιπλήττων 
“Ψ -- φΦ4}2 ὺῪυλ ος Υ̓ -« ρ κ« 4 .- « 4 

ἄλλως οὐδὲ χραυγάζῳν), χαΐτοι τοῖς ἱερεῦσιν ἀνεῖται ταῦτα [--ετὰ 

ἄσματα] χατὰ χαιρόν. “Οὖξ» χτὰλ. Ἐν δὲ τῇ σχετιχῇ ὑποσημειώσει 

(25) κατὰ προφανῆ σύγχυσιν τὸ χωρίον ἡρμηνεύϑη ὡς δῆϑεν σχέ- 

σιν ἔχον πρὸς Θεόδωρον τὸν Γραπτόν, εἰ χαὶ παντὶ δῆλον, ὅτι πρό- 
ΠΝ τ ν πὐ  Ὁ ΣΠΔΪ τοι τ ἐπ θχδς χειταῖ ἐν ἐχείνῳ περὶ ᾿Ιωνᾶ τοῦ Σαβαΐτου, οὐ Ἢ μνήμη τελεῖτα! 

τῇ 21-Ὁ ἣ τῇ 2929-α τοῦ σεπτεμβρίου μηνός, χαὶ ποῦ μὲν ἡ πρὸς μ που τς μος  μ ὠϑῶν τος: 
αὐτὸν ἀσματιχὴ ἀχολουϑία ψάλλεται, ποῦ δὲ παραλείπεται ὅλως. 

Τοῦτο οὕτως ἐγίνετο, φαίνεται, χαὶ ἐπὶ τῶν χρόνων τῆς Θεοδώρας 

Ῥαουλαίνης..---Σελ. 192,4 1ρ. ἡδειο Ϊ] 25 10. Ἴστιεργεν. -- Σελ, 

193, 46. Γράφε" τοΐένυν, ὡς - - - τοσοῦδε, καὲ δ. ηὐκμ. φύ- 

σεως" πλαξὲ δὲ - - τὰ χαλλισια ἀδικεῖν χτὰ. {τι στανροῦ- 

σι» ὅλως αὑτοὺς] πρβλ. Γαλατ. ε΄, 24 [20 εἰς δύναμε» ἐχ 

δυνάμεως] πρβλ. Ψαλμ. πγ΄, 8.---Σελ. 198, “1 γρ. αἷ.---Σελ. 

190, 1810 πῦρ - - ἔβαλε] Λουχᾶ ᾧ, 49 || γρ. ἔβαλε (χῶδ. 

ἔβαλλε), ταῖς καρδίαις ἡ {31 γρ. τριηερίαν.---Σελ. 197. 

ι χῶδ. γόμον.---Σελ. 198, 15. τὸ ἄσμεστο»)] πρβὰ. Νατὺ, γί, 

12. Μάρχ. ϑ', 48, 45. Λουχᾶ γ΄, 117 [33 γρ. οὔδὲ πρὸς τῷ---Σελ. 

199, 14. γρ. Πρωτεσέλεως [150 αὑτοῦ. ---Σελ, 200, «. γρ. φαρ- 
ε “- φᾳ'Ο Ἁ 

μάιττεις" οὕτω καὶ ἐν τῷ χώδιχι [|| το 12 γρ. εὔφϑογγος, τὸν - - 
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ἐδοῦσα (Π|σαΐα» - - παρίστησι) καὶ - - ἀπωλείας, πλεῖστα 

1 γρ. 8΄, 158-17. --- Σελ. 201, 6 7ρ. τέ οὐ Ϊ 48 χῶδ. περιε- 
’ ᾿ ΕΝ Ἧ Ἁ Ν “ἢ, “ 

λαχέστοων. --- Σελ, 202, 98 γρ. μιαεγεις᾽ οὐτῷ χα! ἐν τῷ χῳ- 

δ'χ'.---- σελ. 903, 5» γρ. σχάλωγν" ὥρα γρ. 3.18 χῶδ. Σεγα- 

χηρεὲμ.---Σελ. 304, 1 γρ. ὑπῇδε" οὕτως ἐν τῷ χώδιχι' ὅρα χαὶ 

σελ. 3811, . ὑπάδονιες 5 17ρ. πέτρην; ἢ 1 προσέβαλε] χῷδ. 
’ Ἕ« ) "Ὁ Ἃ) 

σιροσεαλλε Ι τ Υρ. χρημαια εἰ | 18 χῶδ. τοι ηδὲν ] 14 «ξτα- 

διώξαγιες} τοῦτο διωρϑώϑη οὕτως ἐχ τοῦ ἐν τῷ ἀπογράφῳ “ετα- 

δι, ἕξων δ ὠξαγτος 29 γρ. “ρηγη τὲ χαὲ ἀσφάλεια" χτλ.---Σελ. 209, 

Σελ. 206, ττ ἀνόγῃητο"γ 

χῷο. ἀνώγηῃτο}, [Π 20. ἐφ᾽ ω] χῶδ. ἐφῶ ] 44 ρ. ἀχϑηὴναέ οἔ.--- 

Σελ. 207, τὸ χῶδ. χαιονδὲν [ττ ἐπεκάϑητο (οὐχὶ ἐκαϑϑη)τοὶ 

ἐν τῷ χώδιχι [1 γρ. ῥηιορεύσαγνιας ἡδυνη δη.-πεξΣελ, 208, 1 

“ ἣἊ -- 

96. προμάχω»] χῶδ, προμιαχῶν. 

γρ. ὑπισχνούκμεγοι, χατὰ τὸν κώδιχα [[ 5 συλῆσαι] χῶδ. συλ- 

λῆσαι. --- Σελ. 209, 1 χῶδ. πρὸς τῶ διαιρανῶσαι ᾿Π ι. χῶδ. 

ἀἰνδοιοῦιαι λέγων |} ει γρ. χκαιαδέχοινιό οὐ [} 5ι αὑτῶν] γρᾶφε, 
χατὰ τὸν χώδιχα, αὐτὼνγ.---Σελ. 910,4. γρ. ὅτι ἀντὶ τοῦ διε Ϊ τὸ 

γρ. ἡ φοβερόν, ὦ βασιλεῦ.--- Σεὶκ. 212, 30 αὐτοῖς] χῶδ. 

αὐταῖς.--- Σελ. 218, 42 χῶδ. καιησχυμέγος ᾿ υ πέτραις] τοῦτο, 

εἰ χαὶ οὕτως ἐν τῷ χώδιχι γέγραπται, χατὰ τὸ ἐμὸν ἀπόγραφον, 

ἔστιν ὅμως προφανῶς ἐσφαλμένον" ὁ γὰρ ποιητής, ὃν ἢ Θεοδώρα 

χατὰ νοῦν ἔχει, πέδαις εἶπεν, οὐχὶ δὲ πέτραις" ὅρα Αἰσχύλον 

ἐν τῷ Προμ. Δεσμώτῃ, στίχ. 6 «ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρή- 

χτοῖς πέδαις» [14 στιχτέον οὕτω, χατὰ τὸν χώδιχα᾽ προξτξιγον, 

ἐφ᾽ ὅλαις τ. ἡ. τέσσαρσι» ὁδιὲ μὲν κτλ. [[ 18. Κατὰ παραδρο- 

αὴν ἐνταῦϑα ἐτυπώϑη τὸ ἀνύπαρχτον ἐγχεχολαάπιογτο ἄντὶ τοῦ 

ἀναυξήτως μὲν ἀλλ᾽ ὀρϑῶς ἔχοντος ἐγχεχόλαπιο --Ξ ἐγεχεκόλα- 

πιῶ. ν τῷ χώδ. γέγραπται οὕτως" οὗ τ. α. ἐγκεκόλαπιον. “ἕτερα 

παραδείγματα ἀναύξητα ὅρα ἐν τῇ σελ. 189 19 ἀπολελοίπει, 

191 1τ χαϑεσιηχει, 214 τι χαχολάφαιο ὁ χεχληήρῶτο, 218 

8 χαταλέλειπιω (ὕπερ τηρητέον ἐν τῷ χειμένῳ), 219 τὸ προ- 

τεϑύμητο.-τεΣελ, 214,3 γρ. αἠμέζοντι, φρουραὶ.---Σελ, 215, 

9 1ρ. διαϑεούσης, τῶν πισιῶν ὅσοι [[τολι ὁπωσοῦν, ἑαυ- 
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τοὺς [18 χῶδ, ἄλλοιε ποιὲ.----Σελ. 217, τ χῶδ. καιαιάχος 

8ῦ χῶδ, τοπαράπα»ν.----Σελ. 219. τ γρ. ἀξικώῳ |} κ8 αὐιὴγ } 80 
-ὖ - ᾿ ’ αὑτῷ.---Σελ. 220, τ γρ. ὑπὸ ψμνελλιξούδσῃ, χατὰ τὸν χώδιχα [} 9 

-ῳ ἢ ἣ ͵ Ὁ ’ 

γρ. τῇ μητρὲ 9 χαὲὶ χερσὲν - - καὲ χκόμκαισι (χῶδ. χόμεσι) 

καὶ βάσει ποδῶν} Εὐοιπίδου Ἑ χάβη, στίχ. 887 ὨΪϊπᾷ Ϊ] 2041 

πρὲν γὰρ ἐν χοιλέχ - - ἡγέαχεν] πρβλ. Ἵερεμ. α΄, ὕ «πρὸ 
τοῦ με πλάσαι σε ἐν χοιλίᾳ ἐπισταμα' σε, χαὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν 

ἐχ μήτρας ἡγίαχά σε» [131 -ὥγνιος ὕδαιος] Ἰωάνν. δ΄, 11. -- 

Σελ. 221, .4«.γχρ. ὠφὕησαν.--- Σελ. 222,1 τρέχα»] οὕτως ἐν 

τῷ χώδιχ! [[.29 γρ. Θεῷ, ταῖς. --- Σελ. 228,3 γρ. σῶμα, πα- 

λάμαες |} »5}ι0 γρ. διαπορϑιιιεύων, ὡς ἐν τῷ χκώδιχι, χαὶ μετὰ τὸ 

“έχρε ϑὲς κόμμα. ---- Μετὰ τὰς ἀναγχαίας ταύτας καὶ οὐσιώδεις 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ διορϑώσεις χαὶ σημειώσεις εὔχαιρον εἰπεῖν, ὅτ! 

τὸ πόνημα τοῦτο τῆς Θεοδώρας ἐγίνωσχεν ὁ Δοσίϑεος τῇ 17- 

ἔχατ. χαὶ μνείαν αὐτοῦ ποιεῖται ἐν τῇ οἰχείᾳ Ἱστορίᾳ τῶν ἐν 

Ἱεροσολύμοις πατριαρχευσάντων [Ἔν Βουχουρεστίῳ 1715, σ. 678]. 

Σελ. 224, Μαρτύριον τῶν ἐντῇ Κρήτῃ ἁγίων δέκα 

μαρτύρων.---Τούτου τοῦ χειμένου ἀντίγραφον, ὡς δὲ φαίνεται, 

ὀρϑόν, ἀλλὰ χαὶ παλαιὸν πάνυ (τῆς 9: ἡς ἣ τῆς 10-ης ἕχατονταε- 

τηρίδος), εὑρίσχεται μεταξὺ τῶν φύλλων 162-169 τοῦ 1491 -0" 

χώδιχος τῆς ἐν Παρισίοις βιβλιοϑήχης ((4{8]. ο04. πᾶσίοστ. ΒΙ0]10- 

(ποθ ΑΓΒ Θη85 ΝΟ η8115, σ. 174). Ἢ ἡμετέρα ἔχδοσις 

ἐγένετο χοπιωδῶς ἐξ ἀντιηράφου σφόδρα ἐσφαλμένου, περιεχομέ- 

νο) ἐν τῷ 18]1-ῳ σαβαϊτιχῷ τεύχε! χαὶ εἰ μὴ πρότερον ἀντι- 

παραβληϑῇ τὸ ἐν Παρισίοις ἀντίγραφον, ἀδυνατῶ τὸ ὅλον ὀρϑῶσαι 

χείμενον, οὗ πολλοὶ τόποι προφανῶς εἰσι διεφθαρμένοι" ἀλλ᾽ οὐχ 

ἧττον σημειοῦμα!ι ὦδε, ὅσα πρότερον ἡμαρτημένως ἐτυπώϑη, ἣ 

παρελείφϑη.---Σελ. 296,1 χῶδ, οἱύσιε ὧν διε) γέσωμαι. --- Σελ. 

227, 1κ9 γρ. χειμαςομένης, συνεχῶς |} 80 γρ. βίας προσρη- 

γνυμέγου ᾿ϊ 54 χῶδ. περειπειρω μένω ν.---Σελ. 228,4 γρ. ὥα- 

τέρῳ (χῶδ. Δαιέρον), ἀγγοοῦγτες - - βουλύμεγνοε [{ τα 

γρ. ὑποβαλλεσίδαι (κῶὸδ. ὑποαλλέσίλαι). --- Σελ, 929, 2. γρ. 

ἐμπλῆσαι || τὸ Χρισιὸν δὲ καιαγγέλλομεν)] Κολοσ. α΄, 28.--- 
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Σελ. 280. 12 γρ. ὄχλου: ἡμῖν δε 10. ὡς φατε. -- Σελ. 2531. 

1479. τοῦτῶῖς, ὠὕτὼς (χῶδ. γρείσασίδαιε τοῖς . τ. οὔτως 

λασφημῆσαντας) [Π2ι χῷῶδ, κπόλη».--τξελ. 283, « χῶδ. διὰ 

φέρογιες 1 τρ. ῥοπῇ - - αἶρε καὶ γν. αἶρε “τὸ 0. διὰ τοῦ 

Σελ, 238, 5 70. ῥοπῇ κ5 Τρ. 
«ἣ' . ’ 

10 “5. χληρογομ σώ σι),. 
} ’ -αΙ"Ν } ᾽ὔ 

αἀγναγιαγωγεσιω»)} κω. ἀὠγνιαγωγεσιογ,. 

Σελ. 238. Σημείωμα περὶ τοῦ συγγραφέως τοῦ 

περὶ τῆς σχέπη: τοῦ αἀγίο» Δημητρίο) διηγήμα- 
ΝΙΝ Ρ “« “«- 9 ᾿ 

τος.-- Τὸ διήγημα τοῦτο εὐρίσχετα! συνήϑως ἐν πολλοῖς ἀντιγράφοις 

ἀνών"μον ὅλως, ὡς χαὶ ἐν τῷ 179-ῳ Σαβαϊτιχῷ τεύχε!" ἀλλ᾽ ἐν τῷ 

11-ῳ χώδιχι τῇς ἐν λΙχδρίτῃ βασιλ'χῆς 2ιβλιοϑήχης συντάχτης ἔχε'- 

νο" ἀναγράφετα' τις Νιχάσιος, χαὶ ἔχει Ἢ ἐν τῷ χώδιχ! τούτῳ ἐπ'- 

γραφὴ οὕὗτω᾽ «Νιχασίου διαχόνου, μοναχοῦ Παντοχρατορινοῦ. διήγησ'ς 

περὶ τῆς περιφανεστάτης μεταγωγῆς τῆς σχέπης, τὴν λαμπρὰν σορὸν 
’ 

χαὶ εὐωδέστατα χαὶ ἀμὸν ὁ ννὰι μῦρα βλήουσαν σχεπούσης μυροϑήχην, 
Α 

τὴ» σῶα χαὶ ἀβλαβῆ, τὰ ἱερὰ λείνανα ἐμον ϑυσι τοῦ ἁγίου Δημη- 

τρί", Θεσσαλοηνίχης ἀνθυπάτου χαὶ ξὺν τοῖς μάλιστα ἐξα! σίοις δια- 

πρέποντος μάητυσ', μᾶλλον ὃξ χαὶ ἜἪ ἥλιον λάμποντος πολὺ 

ὁ'αυγεστέρου, ἔν πολέμοις ἀηττήτου, ἐν ὕλίψεσ' χαὶ χαχώσεσ' 

θαυματουργοῦ μεγάλου πρὺς τοὺς ἀσθενεῖς, ὙΠ τῇ αὐτοῦ τοῦ 

υϑεγαλομάρτυρος εἰχόν!, ἣν ἐχ Θεσσαλονίχης εἰς τὴν Βασιλεύουσαν 

ἄγοντες ἐν τῇ τοῦ ΠΙἊαντοχράτορος βασιλιχῇ μονῇ χατέϑεντο μυρὶ 

ὀχτωβρίῳ χγ΄, ἰνδιχτιόνος τγ΄, ἔτ υς Πγυϊ΄, ἐπιμελοῦντος τοῦ σε- 

βασμίου χαὶ ἀγιωτάτο,, πε ρυφανεστάτου, ἀηττήτο", ὀρθοδόξου, χρα- 

τίστοῦ χαὶ τῇ εὐσεβείᾳ πάντας ὑπερβάλλοντος βασιλέως ἡμῶν 

Μανουὴλ Κομνηνοῦ τοῦ πορφυρογεννήτου" χαὶ ὑπὲρ τῆς τῶν λει- 

Ψψάνων ϑησαυροῦ ἐπιτεύξεως πρὸς τὸν χύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι- 

στὸν λόγος εὐγαριστήριος, πρὸς ὃὲ αὐτὸν τὸν μεγαλομάρτυρα εὖ- 

χτιχός». ΖΦ. [πἰατίθ, Βορίδα ΒΙΘΠΙΟΙΠΘοδα Μδιγ θηβ8ὶ5 οθάϊσας 

στδθοὶ π|55. ΔΙ "1 1769, τ. ἴ, σ. 29.---Σελ. 240, 8 γρ. χε- 

χιῦσώαι ὁδηγοῦντα [τὸ γρ. μος τῷ (χῶδ. τὼ) [25 γρ. ἔτους 

ἕχιω. (κῶδ. ἐχ τωῦ).--τΣελ, 341], 3 γρ. ὁπιασιῶν, ἐμποιού7»- 

τω». --- Σελ. 242, ὁ΄τ γρ. ἕιερον καιασχενασίγδὲν [1 σ}ι0 γρ. 
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παρέχον, τοῦτο μὲν εἰς χόσμον [τι φωστῆρος, τοῦ [} τ5 

μάρτυρος, ὁ πορφυροβλάστητος 1.14 ἀομνηγνός, ἀναπλη- 

ρῶν τ. τ. πρ. τόπον, δεωρέσατο 1 ι8 “}1)μητρίον ἐχτ. παλά- 
“αις, τ γοις κτλ. --- Σελ, 248, 95 γράφε, κατὰ τὸν χώδιχα, ἀγα- 

στέλλονσα᾽ ὀνομαστιχὴ ἀπόλυτος ἐκ ῥυϑμιχῇς ἀνάγκης.---Σελ. 944, 

18 γρ. οἷόν τε, κατὰ 119 χρηστότητος ἐπὲ [30 δισπυρος] χῶδ. 

διάπεερος. --- Σελ. 240, 4 γρ. καὶ μισοῦντες [18 ἔχομεεν, 

διὰ [{1ὸ γρ. μόνον δέξαιΞτεπαράχλῃησιν».--- Τὸ 4-ον καὶ τὸ ὅ-ον 

χεφάλαιον, μετὰ τὴν ἀποβολὴν τῶν περιττῶς ἐν αὐτοῖς προστε- 

ϑέντων λεξειδίων, ἀποτελοῦσιν ἕν ὅλον χεφάλαιον. 

Σελ. 247. Αὕλησις τοῦ ἁγίου Παύλου τοῦ ἐν τοῖς 

Καϊουμᾶ.---Τὸ χείμενον τοῦτο ἐγινώσχετο πρότερον λατινιστί, 

Αοΐα ϑαποίοσιιῃ, Ἰουλίου τ. 1], σ. 68ὅ-6θ89 ---Σελ. 247, “.. 

γρ. διαλάμψαντος, εἰρήνη || 5 χῶδ. εὐϑυνούμενον 18. γρ. 

λέϑον κενεῖ" [{ιτ γράφε, κατὰ τὸν χώδιχα, ὦφελε.---Σελ. 248, 8 

γρ. παέδευμα, χαὲ ] 15. γρ. χεγοφω νέαις Ι 16 γρ. προσχημίατε ᾿ 

94 ἴρ. πόδας.--- Σελ. 249, 9 γρ. οὐρανοὺς Ϊ] τι χῶδ. χαιασάρκα ἢ 

18 τέαφο»]} κῶδ. τέσφον" οὗτος ὃ τύπος ὁμολογουμένως ἐστὶν ἢμαρ- 

τημένος, εἰ χαὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν σχολείοις εὑ- 

ρέϑη τὸ τεσφέον, περὶ οὗ ὅρα τὸν Θησαυρὸν τοῦ 'Ερ. Στεφάνου, 

ἐχὸ, Ὠ1αοΐ, τ. ΥΙΙ, σ. 1919 ] 11 χῶ), ἔνϑεγν τοι Ϊ 99 [28 απο- 

καλεῖς] γράφε, κατὰ τὸν κώδιχα, ἀποτελεῖς || 24,88 καινὴ ν] κῶδ. 

κενὴν [981 πατράσιν] κῶδ. παιρᾶσιν [1] 290.10 χῶδ. παραλου- 

κῶ.---Σελ. 250,19 γράφε χατὰ τὸν χώδιχα, σχοίνων Ϊ 13 γρ. τά- 

χος Ϊ ττ γρ. ἡ βοηίλεια μον" ἡ βοηϑειά μον ἢ} ει γρ. ῥιπιοῦ- 
σι, χατὰ τὸν χώδιχα [|[21 χῶδ. ἐχποδῶν [28 γρ. καλῶς ἠμφιά- 

σαιο.---Σελ. 201, τ γρ. ἐφέσταιαι, “ Ἶ7γε ᾿ 15. γρ. ὁλόκληρος 

ὅλος [|18 παρεληλυϑόιων, ἀφ᾽ οὕπερ. 
Σελ. 252, Μαρτύριον τοῦ ἁγίου ᾿Α ϑηνογένου ς.--- Τοῦτο 

ἐξεδόϑη τῇ βοηϑείᾳ ἑνὸς καὶ μόνου ἀντιγράφου (χῶδ. Σαβαΐτ. 108, 

φ. 448-505) τῆς 10-ης ἔχατοντ. Δύο ἕτερα ἀντίγραφα ἐδήλωσαν οἱ 

συντάχται τοῦ (ὐδ[8]. σοι. Πασίοστγ. ὈΠ01. ΝΑΓΟΠ4118 ῬΑΓΊΒ1611515, σ. 

110 χαὶ 150. “ἕτερον πάλιν ἀντίγραφον, ὡς ὁ Νιχόδημος λέγε!, 

γ. 20 ἃ 
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εὑρίσχετα! ἐν τῇ λαύρα τοῦ ὁσίου) ᾿Αϑανασίου τοῦ ᾿Αϑωνίτου. Συ- 

ναξαριστής᾽ ἐχὃ. Φιλαδελφέως τ. 1Π, σ, 268.-Σελ, 288, 9 τὸ] 

ἴσως τῷ [{ιὸ χῶδ. ἐγώ [{ι9. γράφε ὃἧ)΄ς ἀντὶ τοῦ ἐσφαλμένως ἐχτυ- 

πωϑέντος εἶ: [20 χατιαγτικρυς] ἕτερον τοῦ τύπου τούτου παρά- 

δειγμα ὅρα ἐν τῷ λεξιχῷ τοῦ Σοφοχλέους. --- Σελ. 284, 1 γρ. 

στειβαρώσειεν ἣ στιβαρώσαι [ 9 χῶδ. ἐγεννηΐδητε [{1τ5 δὲ] 

χῶδ. τε [Π 18 ἀπειίδεῖιε] κῶδ. ἀπειϑῆτε [25 ἀπόλῃησϑε] κῶδ. 

ἀπόλεσϑε.--- Σελ. 250, τ χῶδ. προσσέταξεν {τι χῶδ. ἐρύσα- 

τω.--τΣελ. 286, 5 ὑπηνι. αὐτῷ] χῶδ. αὐτὸν" πρβλ. σελ. 288, 

ιτ) ἔνϑα ὁ αὐτὸς χῶδιξ ἔχει ὀρδῶς τὸ αὐτῷ 5 γρ. στερέσχῃ ᾿ 

τ δἰ0}] τοῦτο ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ χώδιχι εὔιε ὀρϑότερον ἴσως ἤτω] 

ι5 ρ. σον χκαὲὶ [ 429 χῶδ. ἐἔσεσίλαι. --- Σελ. 2587, τι. ᾿Αντὶ 

τοῦ χλέγουνσα, ὅπερ εἰχαστιχῶς ἐγράφη, προτιμῶ νῦν μεταβαλεῖν 

τὸ προφανῶς ἐσφαλμένον ἐν τῷ χώδιχι ὥουσα εἰς τιϑοῦσα 

(ἐχ τοῦ τύπου τεϑέω) χαὶ τὸ χατιαλειποῦσα εἰς καιαλείπουσα" 

ὁιὸ χαὶ στιχτέον οὕτω" « - - προσάγουσα δῶρον τῷ Θεῷ μοσγά- 

ριον" ἀναγινωσχομένου [γὰρ] τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου προσφέρει τῷ 

ϑυσιαστηρίῳ, ϑεωρούντων πάντων. τιϑοῦσα ἑαυτῆς τὰ γόνατα᾽ 

χαταλείπουσα [δὲ] τὸν γόνον αὑτῆς πορεύεται» χτλ. 

Σελ. 288. Βίος τοῦ ἁγίου Μαρχιανοῦ. --- Τοῦ 840" 

τούτου δύο ἀντίγραφα ἔχει χαὶ τῶν Παρισίων ἢ βιβλιοϑήχῃ. ΟΔ(4]. 

οοἀ. πᾶρίυρτ, ΠΙΒΠοΙΠΘοᾶθ Ναί οη8}}18 ΔΙΊ 6 η58. σι 12. χαὶ 

114. Τούτων δὲ τῶν ἀντιγράφων αἱ ἐπιγραφαὶ ἔχουσιν οὕτω" 

«Βίος χαὶ πολιτεία τ. ἐ. ἁ. π. ἢ. Ν., πρεσβυτέρου τενομένου 

καὶ οἶχ. τῆς ἁγιωτάτης Μεγάλης Ἐχχλησίας» (εο4. 513, ἔ. 109). 

«Βίος χαὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου) π. ἢ. ΔΙ., πρεσβ. χαὶ οἶχ. γεγονότος 

τῆς ΜΝ. Εν (εοά. 1449, ἴ. 162). --- Σελ. 288, 4 χῷῶὸδ. χαϑεχάώ- 

σιῃ» || 6 ὁδὸν ὑπ. σωτηρέας] Πράξ. ς΄, 17 [νυ χκῶδ. ἐξεπαγ- 

γελέας. --- Σελ. 289, τ ἁγέας] πρὸ τοῦ ἐχχλησέας ὑπάρχει ἐν 

τῷ χώδιχ! χῶρος τεσσάρων ἢ πέντΞ γραμμάτων ἐρϑαρμένος. ὃν 

ἐγὼ συνεπλήρωσα διὰ τοῦ ἁγίας Ϊ 2 ὁ ὧν ἐν τοῖς κόλποις 

αὐτοῦ] Ἰωάνν. α΄, 18 ᾿ 5 ἐπὲ τῇ πέτρᾳ κὲ)] Ματὺ. ιτ΄, 18. 

Κορινῦ. 1, τ, 4 [5 χῶδ, πάσει [118 ὁ Τ. ἐπαιδ. πάσῃ σο- 
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,» ’ 

φρίς “{Πεγυπιω»} Πράξ. ζ΄, 22 ᾿ ὁμοίως δὲ - - ἀναδραμιὼ"»γ) 

τοῦτο τὸ χωρίον ἦν ἐν τῷ χώδιχ! ἀσχφές᾽ μετὰ γὰρ τὸ δὲ ὁ χῶ- 

ὃϊς ἁπλῶς ἔχει τὸ τοῦτο», ὅπερ ὁμολογουμένως ἀχατανόητον, ἔχ 
- -« 4Ν), 5 ’ 4 ππ ο ἢ ., Δ 4. 9 

παραδρομῆς οὐδ᾽ ἐσημειώϑη ἐν ταῖς ὑποσημε:ώσεσιν' ἀλλ᾽ ἐν ῷ2 ("-. 

τῇ τυπώσει τοῦ χειμένου, ἵνα τὸ χωρίον χαταληπτόν πως γένη- 

ται, σπεύδων μετέτρεφψα τὸ τοῦτον εἰς καὲὶ τούτω, προσϑέμενος 

χαὶ ἕν αὐτῆς [ΞΞΞ τῆς ἔξω παιδε! ς-) μετὰ τὸ χκαταφρογησας" 

ἀλλ᾽ οὐὸὲ ταῦτα χαλῶς εἶχον" μετὰ δ᾽ ἐπισταμένην τοῦ γωρίο" 

ἀνάγνωσιν ἔγνων, ὅτι τοῦτο χαταληπτὸν ἀποβαίνει μόνῃ τῇ ἁπλῇ 

τοῦ τοῦτο» μεταβολῇ εἰς ταύτη» «ὁμοίως δὲ ταύτη» (ΞΞ τὴν 

ἔτῳ παιδείαν) χαταφρρονησας (Ξ: κατανοήσας) ἐράνη» χτλ. [94 

τὸ πολέιϊενμα ἐν οὐρανοῖς ἔχοντε.] πρβλ. Φιλιπ. γι, 20. -- 

Σελ. 261, 94 τοῦ] γρ. οὕτως ἀντὶ τοῦ ἐχ τυπογραφιχοῦ σφάλματος 

πηγάσαντος τὸν.---Σελ. 262, 5 γράφε, χατὰ τὸν χώδιχα, ῥερεῦ- 

σι» νέπιει» τὰς χεῖρας, περιέπλεκεν κτλ. [30 χῶδ, ἡδεισαν᾿ 
82 7ρ. 18 χρυσὸν]. --- Σελ. 268, 29 χῶδ. χκαιεπαγγελέαν. --- 

Σελ. 264,1 Πῦρ] κῶδ. παρ᾽  ττ Ῥῦσαι - - μονογενῆ μου] 
Ψαλμ. χα΄, 21 [186 πυρὸς] οὕτως ἐν τῷ χώδιχι, ἀντὶ τοῦ φαλ- 

μικοῦ χυγὸς.--- Σελ. 2608, 5 χῶδ. παρεσχεύασαι [] ικι8 χῶδ. σνυ»γ- 

εργεία [τὸ κῶδ. περειοντον [ 544 χῶδ. τοξἔργον [26 συνόνγ- 

τας] κῶδ. σύρογνιας ᾿ἴ 80 χαιαργῆησας τὸν λάνατογ)] πρβλ. 
Κορινῦ. 1, τε΄, 26. Τιμοϑ. 2, α΄, 10. Ἕβρ. β΄, 14. --- Σελ. 

2660, 11. Ἐπειδὴ τὸ τε οὐ χαλῶς ἐνταῦϑα χεῖται, ὑποψίαν ἔχω͵ 

ὅτι ῥοπῇ τῆς ἐσχάτης συλλαβῆς τοῦ ἐξω η σατο ἐξερρύη ἢ πρώτη 

τοῦ τότε συλλαβή, χατὰ δ᾽ ἀχολουϑίαν ἀναγνωστέον ἐξω ϑϑήσατο, 

[τό]τὲ μέχρι μέσον τὲ {Π18 χῶδ. ἐπικλύξζουσα.---Σελ. 267, 406. 

Στιχτέον οὕτω: στάσεως" διαρρηγ». πολλάκις - - ἀπολεγόνγ- 

'ων, ἔσως - - φρονήσαντες (ἢ). ποὸς χτὰ, {π| διασιρέφων 

τὰς ὁδοὺς} ΤΙ͂χροιμ. «,. 9 [ ὁδοὺς Α΄. τὰς εὐϑεέίας] ᾿Ωὡσηὲ ιδ΄, 

20. -- Σελ. 2608, 4“,τ. ᾿Επειδη ἀντὶ τοῦ χομέσαι τὸ πρωτόγρα- 

φοῦ ἔχε! τὸ χωυμέσας, τὸ ὅλον ἄρα χωρίον ἀναγνωστέον ὠδε᾽ 

Ὁ ἐν ἀγ. Ἢ. πολλὴν προϑυμέαν ἐν ταῖς τ. εὐχι. οἴχωγ 

οἐχωδ. ἐσπούδασεν" χαὲ τίμια ἢ. τ. ἅ. «. Ἶ. κομιέσας οἶχον 
ἋΣ 
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α. σ. ἀγνασιῆσαι χαὲὶ τ. ἐπ. ἀγνεσχοπεῖϊο.---Σελ, 269, 1τ χαὶ 
19. ᾿Αποβλητέον τὸ δὲς ἐνταῦϑα προστεϑὲν ἄρϑρον τὸ, οὐκ ἀναγ- 
χαῖον ὃν οὔτε τῷ προτέρῳ οὔτε τῷ μεϑεπομένῳ χώλῳ [{ιτ γρ. 

παγνάρισιον ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ χώδιχι παγνάρεσιον. 
Σελ. 971. Βίος τῶν ὁσίων Κοσμᾶ χαὶ Δαμασχὴης- 

νοῦ. --Αλλου τινὸς βίου τῶν αὐτῶν ποιητῶν, οὗ ἢ ἀρχῇ «Τιμᾶν 
ἔστιν ἄξιον τοὺς ἐφευρηχότας τὰ κάλλιστα», τεμάχη τινὰ ὅρα παρὰ 
τῷ Λέοντι ᾿Αλλατίῳ. 6 1θγὶβ οἱ σγθθιβ δοο]οϑίβιϊοῖὶβ ασαβοο- 
ΓΌΠ]. ῬΑΓΙΒΙ15. 1646, σ. 120, 129, 138, 3291, 999, Π6 ὈΓΓ.54Ὲ6 

θοοΙ6ϑῖδθ Οοο] 4. ἃίᾳιῃα ΟΥΘπ(ἃ}18. ραγροίαδ ἴῃ ἀορτηδία 46 ρὰγ- 
σϑΙΟΥ]Ο ΘΟΠΒΘΠΒΙΟΠ6. Βοιηδθ 1658, σ. 740.---Σελ. 271. τι οὐ 

δύναται - - χειμένῃ] Ματὺ, ε΄, 14. {πιὸ γρ. καιεσχέϑησαν 

ἄλλα. -- Σελ. 272, τ΄τ συναπολέσϑαι - - ἀσεβῶν] πρβλ. Γε- 
νέσ. τη, 28 [35 γρ. ὁσίον, εἔχεν.--- Σελ, 278, οἱ γρ. τἄλλα] 
χῶδ., τἄλλα |] 25 ἀγαπῶνιας - - ἱνυχῆς] πρβλ. Δευτερον. ς΄, 5. --- 
Σελ, 274, « 7ρ. σπουδὴ - - εὐφυΐᾳ || 28. γρ. αὐτοῦ. --- Σελ. 

27, 82 χῶδ. ἐξαρχῆς --- Σελ. 278, 24 γρ. χαιαγάγω. ---Σελ. 
219, ὁ γράφε, κατὰ τὸν χώδιχα, διαγνείκαντες.---Σελ. 289, τ γρ. 
σώαν ἰ 86 γρ. μικροῦ διέλαΐδε" οὕτως ἐν τῷ χώδιχι. --- Σελ. 288, 
ει ἐνϑάδιος] οὕτως ἔγραψα τὸ ἐν τῷ χώδιχι ἐϑάδιος, ὁδηγηϑεὶς 
ἐχ τοῦ [ζωνστ. Πορφυρογεννήτου, ποιουμένου χρῆσιν τοῦ ἐνθῃ)αάδεα 

ἐν τῇ σημασίᾳ τοῦ ()αγεγνῆ, ἐνιόπια. “Ὅρα ΠΕ δοΓΘΙΠΙΟΙ 5 ἐχδ. 

ἈοΙβκθ, σ. 478 Βοῃμη ἢ) 26 γρ. αὐτῷ.----Σελ. 28..,1 χῶδ. διαιοῦτο Ι 
14 1ρ. παέδευσιν καὲ τὸν βυϑὸν τῆς ϑεολογίας καλῶς ἐρευ- 
γησας ἐδιδάσχειο «ξ. --- Σελ. 286, 5. 1ρ. ἔσχαιος, χκαὲὶ διακ. 
καὶ μανὥανειν, εἴπερ διδάσχειν [16 γρ. προσεῖπε. ---- Σελ. 
280, 82 χῶδ. πρέσμις.---Σελ. 287, 16 γρ. καταστῆσαι. --- Σελ. 
292, 1 γρ. ἀπήντησεν, κατὰ τὸ ἀπόγραφον || τ.8. γρ. ἐποιού- 
«γ᾽ οὕτως ἐν τῷ χώδιχι [[|.28 γράφε, χατὰ τὸν χῴώδιχα, αἀνακιῶ, 

λαμπρῶς.---Σελ. 290, 2 χῶδ. ἀναβαλλόμενος [{1ὸ χῶδ, ἐγε- 
λέει [1.28 λαάτιρη»}] οὕτως ἐν τῷ χῴδιχι, χαϑὰ ἐσημειώϑη: περὶ 

δὲ τούτου τοῦ τύπου ὅρα Οτᾶιηπθγ, Απθοἀοία Οχοπίβηβία, τ. ἢ. 
σ. 8θὅ, 5, καὶ Θησαυρὸν ἍἝρρ. Στεφάνου, ἐχὸ, Ὠϊάοί, τ. Υ, σ. 
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139. -- Σελ. 298, 2 ἀντὶ τοῦ συσιρεφώμεγος ἀνάγνωϑι, χατὰ 

τὸν χώδιχα, σιρεφρόμενος. [[ 6 7ρ. ἀπᾷδοόν [| ποεησηται) ἀπόγρ. 

ποιήσεται. --- Σελ. 800, ιτ64. γρ. χατοικησω ", ζῆσας χτλ. ---Σελ. 

501, ι. Ὀβέλισον τὸ χατὰ παραδρομὴν ἐνταῦϑα τετυπωμένον τῆς, 

ὅπερ, ὡς εἰχός, οὐδ᾽ ἐν αὐτῷ χεῖται τῷ χώδιχ!.---Σελ, 802, 16. 

Μετὰ τὸ σον πρόσϑες τὸ σὺν, ὅπερ ἐξέπεσεν ἐχ τῆς τυπώσεως 
τοῦ χειϊμένο». 

Σελ, 808. Βίος Ἰωάννου Δαμασχηνοῦ χαὶ Κοσμᾶ.--- 

Σελ. 808, 8 70. ἐἔναι.---Σελ. 804, 1.5. διαμωσάμενος] τοῦτο 

οὕτως ἔχει ἐν τῷ χώδιχι" ἔστι δὲ μετοχιχὸς ἀόριστος τοῦ δεα- 

“άομαι, ἕομηνξυόμενος διὰ τοῦ Ἡσυχίου: «ἐμώσαιο --Ξ: εὗρεν. 

ἐτεχνάσατο, ἐζήτησεν» [{ι9.860 γρ. ἄλλως" οὕτως ἐν τῷ ἀπογρά- 

φῷ. -- Σελ. 80, 6 τῷ λουιρῷ χαὲ τῷ φωϊιὲ τοῦ κήρυκος ΞΞ 

ΠΙαὐλο] πρβλ. Πράξ. κβ΄, 6-10 ||. 28. Μετὰ τὸ ἀρχὴς οὐδέν, ὡς 

φαίνεται, ἐξέπεσε. τὸ γὰρ 17ὴ» δὲ συνενούμενον διὰ χόμματος 

ἁπλοῦ τῇ ἑτέρᾳ περιόδῳ τὸν λόγον ἀποφαίνει σαφῇ καὶ πλήρη. Στι- 

χτέον οὖν ὦδε' χρυπιόμενος, τὴν δὲ δημοσίαν ἅπασαν διοί- 

χκησι»ν ἀναδεδεγμένος, ὥσπερ οὐ διώξας, ἀλλὰ διωγχϑεὶς 

ὑπὸ τῆς ἀρχῆς ὃ γὰρ κχτλ.---Σελ. 806, τ... “Ὅτι τὸ χωρίον 

ἐνταῦϑα διερϑαρμένον ἐστίν, ἕχαστος οἶμαι ὁμολογεῖ" ἀλλ᾽ ὅ τι 

αὐτῷ ἐλλείπει, ζητητέον, χατὰ τὸν χώδιχα. μετὰ τὸ πρὲν᾿ ἔχει 

γὰρ οὗτος ἐχεῖ οὕτω" πρὲν : καὲ᾿ διὸ χαὶ τὸ χωρίον, τῆς ἤδη πρό- 

τερον ἐν αὐτῷ γενομένης συμπληρώσεως οὔσης, ὡς εἰχός, πλημμε- 

λοῦς, ἀναπληρωτέον ἁπλῶς ὧδε. ὁ γὰρ Ζ“αγεὴλ τὸ πρὲν [δοξά- 

σας] καὲ τὸν ᾿Ιωσήφ, ἄρχοντας ἀνόμων καταστήσας ἀνδρῶν, 

αὐτὸς κτλ. || 244465 γὨρ. φερόμενος καὲ χυνόδους - - - σαρκῶν 

αὐτῶν), “ Πόϑλεν κτλ. --- Σελ. 808, 5 ἀνερευνᾶτο)] οὕτως ἀναύξη- 

τον ἐν τῷ χώδιχι' ὅραχαὶ σ. 318, 9.5 τὸ δεοέδαιγε || 811. ἘΝνταῦϑα, 

χαϑὰ χαὶ ἐν ἄλλοις τόποις, τὸ χείμενον ἐν τῷ χαιρῷ τῆς τυπώσεως 

παρανενόητα!, γενομένο" ἅμα καὶ τυπογραφιχοῦ τινος ἐν αὐτῷ στἀλ- 

ματος διὸ χαὶ χατὰ τὸν χώδιχα, χαλῶς ἔχοντα, ἀνγνωϑι οὔτως" 

.«- - ἐν ἀκρωλεγίοις τὲ δεμένος ὑποχρυψαάκεγοι, ἑαντοῖο 

καὶ εχϑυοβολεύσι [κῶδ. ἰχϑυοβελεῦσι] τοὺς ἐχϑῦς» κτλ.---Σελ. 
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809, 1 γράφε, χατὰ τὸν χώδιχα, πυροίμεγος χαὶ πρβὰ, Κορινὺ. 

2. τα΄, 29 6. Τὸ ἐν τῷ χώδιχ! χαιωφρνώτιων διορϑωτέον 

οἶμαι ἁπλῶς εἰς χαιαφρνάπων, ἂν χαὶ ὃ τύπος οὗτός ἔστιν 

ἄγνωστος" ἀλλ᾽ ἐν τῇ Παλαιᾷ Διχϑήχῃ φέρεται τὸ ἐνεργητιχὸν 

ἐφρύαξαν (Ῥαλμ. 9, 1. ΠΠη4ξ. ὃ΄, 25) | 

σε [1 28 γρ. Ξἡσαγιας, υκμηδέας. ---- Σελ. 810, 9. Τὸ ἐν τῷ 

χῴώδιχι γαρίσασίλαι διορϑωτέον ἀναντιρρήτως εἰς χαρέσασϑε. -- 

91 γὙρ. Θεετάτπτογιο, ἔπε- 

Σελ. 811. 10. Μετὰ τὸ ἀδομένῃ» ξξερρύη τὸ τῶγν᾽ διὸ ἀνά- 

γνωδι" τῶν ἔξω λόγω» κτλ. [20 χῶδ. διαμασσώμενος. -- 

Σελ. 312 1,6. γρ. πολλοῖς χαὶ ἀϑέαιωος ἐχεῖσε κτλ. [τὸ γράφε, 

κατὰ τὸν χὠδιχα, ωάννη» χαὲὶ τὸν ϑαιϊερο»ν δὴ || 4445 ἀκέ- 

λει ῥᾷον εἶδος μειαλαβεῖν καχέίας ἐπιτραχεῖς τὰς ἁπαλω- 

τέρας ννυχὰς οἶδα, τῆς ἀρειῆς πρὸς ὕψος ἀποτεένειν οϑύ- 

τερον. Τὸ χωρίον τοῦτο, οὕτως ἔχον ἀχριβῶς ἐν τῷ ἀπογράφῳ, 

ἐς ἀργῖς ἐφάνη μοι χαὶ νῦν φαίνεταί μο!: δυσχατάληπτον" ἀλλὰ 

χαὶ ἢ γενομένη αὐτοῦ διόρϑωσις ἐν τῇ τυπώσει φαίνεταί μοι νῦν 

ἐσπευσμένη" χαὶ ἐπειδὴ οὐδὲν ἔχω λέγειν περὶ αὐτοῦ πιϑανὸν ἣ 

βέβαιον, ἀφίημι τοῦτο νῦν ἐν τῷ χειμένῳ οὕτως, ὡς ἐν τῷ ἀπο- 

γράφῳ ἔχει, ἵνα ἕτερο! τοῦτο διασαφήσωσ'!. ---- Σελ. 814, τ γρ. 

προσχελαδούσας ᾿ 15 κῶδ. οὕτως] γρ0. οὗτος [20 γρ. ἐλά- 

(δειε. -- Σελ. 818, 4 πῶς ἐπὲ τῷ ϑεμελίῳ - - χαλαιιη}»}} 
Κορινδι 1, γχὁ, 19. ξελ, 817, ὁ0ὺ χῶδ. δοκεῖ } 25 ἀπόγρ. ἀκη,- 

χοῦν. --τΣελ. 818, τὺ χαϑεξῆς} χῶδ. χαΐϑ ἑξῆς {{ιὸ γρ. φοβη- 

ησειαι ἢ} 58 διοέδαενε] οὕτως ἀναύξητον 

ἐν τῷ χώδιχι" ὅρα χαὶ σελ. 808, ς τὸ ἀνερευνᾶιο.---Σελ. 819, 

40 γρ0. ἀπωτιιᾶσαν 

80 γράφε, χατὰ τὸν χώδιχα, χυλεκηφόώρους.---Σελ, 820, 6 ποιη- 

50 70. πάντα, Χατὰ τὸν χώδιχα.---- σασἕ)ε] χῶϊδ. ποιησασίλαι 
Σελ. 821, 1 γρ. δράματος (ΞΞΞ σχευωρίας), κατὰ τὸν χώδιχα, ἀντὶ 

τοῦ γράμματος ἢ 16 γρ. παρισιάγιων, χατὰ τὸν χώδιχα" ἐν τῷ 

τύπῳ ἐγράφη ἀντ᾽ αὐτοῦ τὸ παρισιάνον [Πττ γρ. γνῷς {8129 γρ. 

σοφρύν, ὅτε βούλειαι, ἐλέγχουσα---, καὶ ἀραιρῷν ἐξ ὀμκι. 

ὁρ. καὶ ἐσχὺν ἀμὼ δυνατῶν, τοὺς τῶν γραμμάτων τύπους 

χτλ, --Σελ, 822, 14. 79. εὐέμπωιτός τινων" κῶδ. πεινῶν  ὃι1 γρ. 
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πέστιν ἄμφω γεγόναμεν. -- Σελ. 824, 18. γρ. αὐτῇ, οὗ προσα- 

περρέρη; παραβαλὼν ἢ! ει δε οὐ] χῶδ. δε ὃν [28 χῶὸ, τὸ «ἧς " 

88 γρ. ταυτί.---Σελ, 8325, τ5 γρ. “4δελφέ᾽, τῷ Κοσιεᾷ φησιν, 
“τένα χτὰ.---ξελ. 827, 4 γχρ. ἄλλα' οὕτως ἐν τῷ ἀπογράφῳ .---- 

κύῳ᾽ χαὶ πάλιν ἕτερον αὐτόϑι ἁμάρτημα' γράφε Χάρες ἀντὶ τοῦ 

Χαέρω Ϊ ες Ἰράφε, κατὰ τὴν χώδιχα, βρῖϑον (-:Ξ:Ξ ἐμβριϑὲς). -- 

Σελ. 380, τ. Τὸ χαταπλάτιογνται μετέτρεψα εἰς χκαιταπληττωνγ- 

ται βοηϑείᾳ τοῦ Πολυδεύχους (δ΄, 88), λέγοντος «τὰ ὃξ ὄργανα 

τὰ χρουόμενα εἴποις ἂν καὶ πληττόμενα» [[4. χῶδ. ἀγηχκουνον [] τὸ 

τι9] χῶδ. τὰ [{18. γρ. ταυτὲ. --- Σελ. 331, τ. Μεταξὺ τοῦ λαμι- 
πρᾶς καὶ τοῦ χαέ τινὰς ἐν τῇ τυπώσε!: παρελείφϑησαν αἱ λέξεις 

βασιλικὴν πᾶσαν» δορυφορέαν ἐπιφερόμενον, τραπέζης τὲ 

μετέχοντα δαψιλοῦς [180 γρ. λῃρωδη ματα. --- Σελ. 8582, 90. 
Ὀβελιστέον τὸ μετὰ τὸ ἀναχαδέσας περιττῶς πρότερον προστεϑὲν 

ἐπὲ.---Σελ. 8538, εἱ 1ρ. τὰ φϑασανγνια || 38 γρ. ἀλλ᾽ ὅμως, τῶν 

εἰς αὐτὸν πεποεϑότων ἐπεὲ οὐ καταεσχύγει τὴν ἐλπέδα Θεώς, 

οὐ ῥᾳϑύμως τὴν σὴν» ϑεραπεέαν μετέλϑωκμεεν.---Σελ. 880, τῦ 

γράφε, κατὰ τὸν χώδιχα, τῆς ὠτειλῶν ὀδύνης [80 γρ. οὗ μὴ 

τῆς πάνιῃ.--- Σελ. 8386, 2 Ἰράφε, κατὰ τὸν χώδιχα, εἰ δ᾽ οὖν 

αλλ [ 9. γρ. ἀφορμάς, αὐτὸς [τὸ γρ. τοῖς ἑωϑιενοῖς 25 χαὕ- 

εξῆς] χῶδ. χαϑ᾽ ἑξῆς" οὕτω χαὶ σελ. 337, ..---Σελ. 337, 12 

οὕτος] κῶδ, οὕτως. --- Σελ. 3388, τ. γρ. αὐτὰς ἀφεῖναι, τὸ 

παρὰ κτλ. [τ γρ. ταυτὲ. --- Σελ. 839, τ6. Ἐχ παραδρομῆς 
ἐγράφη τὸ κοσμεῖ, ἀνδ'᾽ οὗ τὸ ἀπόγραφον ἔχει τὸ κρατεῖ" διορϑω- 

τέον δὲ τοῦτο εἰς χροτεῖ [] 285 χῶδ, σὺν ἐπὲ τούτοις.---Σελ. 8344, 
11, Ἐν τῷ κώδιχι ὑπάρχε! τὸ «ξίξοσι, οὐχὶ δὲ τὸ ὑποσημειωϑὲν 

εέζουσι. --- Σελ. 848, τ χῶδ. ϑέμεγνος [|.2. κῶδ. χαριζόμενος. 

1 γρ. γλῶτταν" οὕτως ἐν τῷ χώδιχι.--πϑελ. 849, 15 χῶδ, πρὸς 

τοὺς [{ττ χῶδ. ἔλα ψιν.---Σελ, 880,1 ἐν καϑέδρᾳ πρ. αὐνεῖ)»} 

πρθλ. Ψαλμ. ρτ΄, 89 {τ| χῶδ. με [16 χῶδ. ἡνόμησα. 
Σελ. 851. Μαρτύριον τῆς ἁγίας Γολινδούχ --- Σελ, 
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862,.3.ε4 ἀπότομον] οὕτως ἔχουσιν οἱ χώδιχες ΒΙ᾽, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ 

ἀπότομον» δέον γράψαι ἐν τῷ χειμένῳ τὸ τοῦ κώδιχος Α ἀπώ- 

μοτον, ὅπερ συμφωνεῖ τοῖς ὑπὸ τοῦ Εὐστρατίου διηγηϑεῖσιν" 

ὅρα σελ. 18, 94, 90.--Σελ. 888, 5 γρ. διασαφῶν". ἢ 14. Ὅβε- 

λιστέα τὰ περὶ τοῦ ἀπάλειψμεν ἐν ὑποσημειώσει γραφέντα᾽ τὸ 

ἀπάλειννε» ἔχε. χαλῶς, ἂν μόνον τὸ γομισμάτων διορϑωϑῇ εἰς 

νοσημάτων [{τ4}ιτ. ᾿Ενταῦϑα συνανεμίχϑησαν αἱ γραφαὶ τῶν 

χωδίχων ΑΒΓ’ ἀλλ᾽ οἱ χώδιχες ΑΓ μαρτυροῦσιν, ὅτι ὁ συγγρα- 

φεὺς ἐξ ἀρχῆς συνέταξε τὸ χωρίον οὕτως" “Ορμέσδα δὲ τοῦ 

νίοῦ (ὃ υἱὸς Β)ὴ) Χοσρόον τὴν βασιλείαν παραλαβόντος 

(παοαλαβὼν Β) χαὲ πυϑομένον (οὕτω χαὶ ἐν τῷ Β) τὰ περὲ 

ταύτῃ» (τούτων ΑΒΓ), πολλαῖς αὐτὴν ἐκβαλὼν βασάνοις 

(καὶ μάστιξν Β) ὑπέβαλε (ὑπεβάλετο Γ), χαχοῦ χόρακος χα- 

κὸν τυγχάνων (τυγχάνον Α, ὑπάρχων Γ) ῳόν.---Σελ. 856, 

γρ. βασιλέων 

Σελ. 8367. Βίος τοῦ ὁσίου Εὐστρατίου. --- Σελ, 8368, 

16 γρ. δοξαζομένη, τὰς [119 ϑησανρέξουσα, κατὰ.---Σελ. 809, 

48 γρ. ϑαυμάσιος, πρὸς.---Σελ. 872, 32 γρ. λέγει.--- Σελ. 878, 

18 7ρ. προβαλομένη, ἣν - - φϑέγξασϑαι, παιέρα.---Σελ. 874, 

81 ἠρ. ὁμωρόφιος] κῶδ. ὁμορρόφιος. Ἢ λέξις αὕτη κεῖται 

ἀμάρτυρος ἐν τῷ λεξιχῷ τοῦ Σουΐδα (σ. 776 ΒΕΚΚΟΙ) καὶ ἐν τῷ 

λεγομένῳ τοῦ Ζωναρᾶ λεξιχῷ (σ. 1447), ἔνϑα συνωνυμεῖ τῷ ε«ὁμό. 

στεγος» 1 ὅμως δὲ τῷ ὁμωρόφιος ἐχρήσατο Γρηγόριος ὁ Να- 

ζιανζηνός. Μίρπο, ΡῬαίγοὶ. συ, τ. 838, σ. 88.---Σελ, 81ὅ, τ εἐσ- 

ελϑεῖν, ἀεὲ [τι μεμαϑηκέναι, τὴν.---Σελ. 876, 25. 7ρ. σὺυμε- 

πιώματα; ἢ) τές (χῶδ. ἥτις) τούτον πρὸς τοὺς δεομένους ἮΝ 

εὐθϑυμώτατος χτὰ. Τὸ ἔλλειμμα ζητητέον μετὰ τὸ δεομένους, 

οὐχὶ δὲ μετὰ τὸ συμπτώματα Ϊ 26}ε1 γρ. πατήρ, κατοικτειρὴ- 

σας Ϊ οσ1 αὐοῦύντι, λύσας ἢ 32 γρ. 22 - - ἔλλεέ μα. -- Σελ. 

877, 8. Τὸ τοῦ χώδιχος ἀπώλεις, ὅπερ ἐν τῷ χειμένῳ μετε- 

1 Καὶ ἐν τοῖς ἐμοῖς Εομίο8 δέ. ἐπηρου Τ͵ΓΑΡΟΖΙΠ Ιηὶ Ι, σ. 18δ. ἐγράφη χα- 

χῶς τὸ δμόρροφοι ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ ὁμώροφοι" ἀν᾽ οὗ ὁ χῶδιξ ἔχει τὸ ἡμαρτημένον 

« ’ 

υμοροφοι. 
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βληϑη εἰς ἀπολεῖς, διορϑωτέον ἁπλῶς εἰς ὠπόλλυς [{15. γῤ. 

ἔχει» [|| 18 οὗς [τὸ ἐχπεπλήρωχεν, τῇ.-τ-Σελ. 879, 9 γρ. ἀπο- 

βάς, ἐπελάβειο {[ττ παρέχω" χαὶ εἰ τοῦτο, μὴ ἀϑύᾳμει. -- 

Σελ. 380, “1 γρ. Αὐύγνωνος] κῶδ. χώγνονος.----Σελ. 382, 21 τ. 

παγνοιχὲ] χκῷδ, παγοιχεῖ. ---- Σελ. 388, .ς6 χῶδ. ἐξεληλύϑη. ---- 

Σελ. 838ῦὕ, τὸ τῷ] τοῦτο οὕτως ἔχει ἐν τῷ ἀπογράρῳ" διορϑωτέον 
9 -Ὡ 

εἰς τοῦ τς τοῦ παιδός. ἐπὲ τοῦ τῆς χηρας τῆς ἐν Σαρεφδϑὰ 

τῆς Σιδωγέας, ιοῦ παιδές, ἐκ νεκρῶν» ἐξανάσιησις.---Σελ. 

386, 18 ἐκιεγνὴ »] οὕτως ἐν τῷ ἀπογράφῳ ἀντὶ τοῦ ἐχτε νη) πρβλ. 

Θησαυρὸν Ἕρρ. Στεφάνου, ἐχδ. Ὠϊάοὶ τ. Π], σ. 586, --- Σελ. 

889, 16,88 γρ. “ παρὰ τῷ οὐχείῳ ἀνδρὲ ἐπιβονλευϑεῖσα, 

λέγω δὴ Βάρδα τοῦ κατ᾽ ἐκεῖνο χαιροῦ χαέσαρος χρη α- 

᾿έσαντος, χκαὲ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐχδιωχϑεῖσα συνοικήσεως 

᾿εὐλαβεσιάιη ἄνίδλρωπως, ὠνόμαιε Θεοδοσέα, τοῦτον τὸν 

ὕσιον παιέρα συχνῶς προσχαλουμένη χαὲ τῶν οὐὔραγο- 

δρήώμων» αὐτοῦ ἐγτρυφῶσα εὐχῶν, δονυλίδα τειαρταΐξοντι 

ὀέγει (κῶδ. τειραΐξοντι ῥηγέως) συνεχομένη» κεχτη ἕνῃ, ἐν 

ιέσσαρσι» ἔιεσι» ὑγεὴ ἀπέλα,ϑε» κτὰ.---Σελ. 890, 10 ἔκει. 

αὐτὸν] κῷῶδ. ἑκει. αὐτῷ |] 6 χαιαριῦσαι ὃ --- Σελ. 891, 18. 
ω φ Σημειωτέον, ὅτι τὸ μὲν ὑπὸ - - δείχνυσι τὸ πέρας ἑνὸς τῶν φύλ- 

[2 γ 

λων τοῦ χώδιχος, τὸ δὲ γαι τὴν ἀρχὴν ἑτέρου φύλλου, καὶ ὅτι 

ἕτερον ἐχ χάρτου, παντάπασιν μέσον ἀμφοτέρων ὑπάρχει φύλλον 

ἄγραφον, ὃν οὗ δῆλον γίνετα', ὅτι τὸ χείμενόν ἐστιν ἐλλιπές [29 

βραχεῖ] κῶδ. βράχει ᾿ϊ ς53 αὐιὸ] χῶδ, αὐτῶ --- Σελ. 892, τ 

χῶδ, ὁρᾶιο [18 γρ. - - - ὡσι» διά τινῶν πλῃηροφορὴη- 

“εὲ ων. Ἠηϑδὲν εἰς τοῦτο δισιάσῃς, ἀλλὰ χαῖρε ι.),εὲἐς πραγμαϊω». η0ὲ} ξεξς τοντὸ Θεσιαδῇῃς, 'ᾳα χαίῴξ, 

ἀμέμπιως τὸν ἐμπέλ. σον διαι. χρόνον" εὐ} τὸ γράφε, χατὰ 

τὸν χώδικα, πιαρέχω» σοι, τὰ κατὰ σαντὴ» χτὰ.---ξελ, 898, 10 

γρ. ἀνόνητα] χῶδ. ἀνώγητα {18 καὲ ἐξάρας - - ᾿Ισραηλὶ πρβλ. 

Γενέσ. αϑ', 8383 χὲ [| ὁτ 70. ἡλάσια | 285 1ἠρ. ὑποσιᾶσα. -- Σελ. 
)» - - ) - - [4 

894, 5 γρ. αἰὐτῇἡ}"} χῶδ. αὐτὴν [} α)τ γρ. ἀναστᾶσα Ϊ᾿ 8 γρ. τύπον 

παρεγένετο τὸ αὐτῆς, ὕπερ ἐνταῦϑα προσετέϑη. περιττεύει" 
πε 5), ἐξ οὗ δῆλον, ὅτι ὃ λόγος 
ὁρὰ τὸ «ἐν τῷ τῶπῷ) γὲεγομέεγ (18), ἐξ οὐ ΛΩΝ, τὶ 0 λογὸς 

γ. 20" 
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ΑΡ 

ἐστὶ περὶ τοῦ τόπου, ἐν ᾧ χκατέχειτο τὸ λείψανον τοῦ ὁσίου ] 32 γρά- 

φε, χατὰ τὸν χώδιχα, ἀπιών, αἴφνης καιαπεσὼν.---Σελ. 895, 1 
«ς ἤχῳ «ΔΙᾺ ) “΄ Ν ὔ ᾿ς 

ἡ μέξηρος] κῶδ. εὐ μήξηρος - - παρὰ τυχόντων || 4 κῶο, 
) Ἁ Δ Ἃ Ω Σ δ 4 ’ ͵ 

ἀκηχοὸς {{τὸλιι χῷῶδ. ὅρκων ὧν διὰ σιόμ. προσφέρεις Ἱ τὸ 
’᾽ « ’ «ς . « ᾽ὔ ΕῚ Π ων Ν 

γρ. γεγονώς, ὑγες, ὡς κ. λ. τ. ὑποσιάς, ἀνέϑορεν (κῶο, 

ἀνέϑωρεν).---Σελ. 890, 19 1ρ. ἔσῃ" ἀπὸ τοῦ νῦν μὴ ἀαϑύ- 

“ει || 26 χῶδ. στόμεατι. ---- Σελ. 897, οὁ)τ γρ. παρεγένετο" ἔτι 

(χῶδ. ἔστι) δὲ τοῦ ἱεροῦ σχηγοὺυς ἐν τῷ “ἐσαιτάιω τοῦ 

ναοῦ καιαχειμένον, τέϑεικεν χτλ.  90γρ. ἀλλόμεγνοόν τὲ 
ἣ ) -" ὡς Ἄν Ν } ᾽ὔ Δ 5 ; Ι «δ-Ω 

χαὶ ἀχούων (χῶδ. ἀκούων) {τό} 16 χῶδ. πλησέων || 3890 χῶδ. 
ς: 

ὡὁσημέραι.---- Σελ. 398, 6 ἀπόγρ. τυπήσαγτες [ 8 ἐξεωσαντες] 

οὕτως ἐν τῷ χώδιχι [19 χῶδ, ὑπὲρ ἄνω ᾿] 584 γρ. ἤγαγεν, βα- 

δίζξειν || 28 1ὠρ. πληρῃς ἀντὶ τοῦ πλησϑείς, ὕπερ ἐτυπώϑη 

χατὰ παραδρομήν. ---- Σελ. 899, 5. Ἰράφε ἁπλῶς “δτερος ἄνευ 

τοῦ Καὶ, ὅπερ ὡσαύτως ἐχ παραδρομῆς ἐτυπώϑη |} 22 χῶδ. 

ἀνϑ᾽ ὑπέσιρεινεν ἢ εἱ χῶδ. παρ᾽ εὐϑὺ" οὕτω καὶ πρότερον .--- 

Σελ. 400, τ χῶδ. φαέειν [τι χῶδ. ἔλεος ἔλεος [15 χήρας] 



ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΤΕᾺΑ 

ΕΝ ΤΩΙ ΠΕΜΠΤΟΩΙ ΤΟΥ͂ΤΟΙ ΤΟΛΜΩΙ. 

Σελ, Στίχ. Γράφε. 

2 265 καϑ' ἑξῆς χαϑεξὴς 

6: 2 Ὅ Ὃ 

» 7 τγαλιλαῖον - - ὁ Γαλιλαῖον - - ὁ 

γ 11 αὐτούς, φϑασας - - στρχτιώ- αὐτούς φθάσας - - στρατιώταις" 

ταις 

8 1δὅ αὐτῶν αὐτῶν 

»ν 22 ΕἸ [οὐ] δυνάμεϑα Εἰ δυνάμεϑα (ποοβλ. σελ, 21], 6) 

» 28 πρώύσγες πρόσσες 

9 14 ἀπέστειλεν ἐπέστειλεν 

» 292 ἴὼε ἼΩε 

11 7 ἀρημαγγξέλων ᾿Αργαγγέλων 

» 11 ἄγγελο! “Αγγελοι 

12 11. δαίμοσιν Δαίμοσιν 

18 2 εἴδωμεν ἴδωμεν ᾿ 

» 285 σου σου, 

18Ζ΄ 221 ἐλάσσονος λογισιλοῖς ἐλάσπονος, λογισιλοῖς 

" 22 μέγιστα οὐχ μέγιστα, οὐχ 

᾿ 982 οὗτος οὕτως 

20 2 ϑύε ἡ ὺε 

2] 4 ὀδύνας ὠδίνας 

» θ. φίλον [οὐχ] ἔστιν φίλον ὥυ ᾿ 

» 7 (ἐπεὶ) ἐπεὶ {πθϑ συ: 8.2) 

2ὅ 1] ὡς Ὥς 
26 9 κνίσσα χνίσα 

27 2 σε, οὺς αΞ᾿ οὺς 

» 8 γυναῖχες γυναῖχες, 

80 8 κατηχηϑείς κατηχηϑεὶς 

84 8 ἀνδραγάϑων ᾿Ανδραγάϑων 

ῳ με μ"ὸ χρήματι , σχήματι 
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Σελ. Στίχ. Γράφε. 

86 8 ἐρραϑύμησας ἐρρχαϑύμησας 
» 24 δαματαλιὰ ἀνδρῶν Δαματαλιά, [ὅπερ ἐστὶ μεϑερμηνευόμενον 

τῶν τοῦ Θεοῦ] ἀνδρῶν (πρῇλ. σ. 84. 2". 

» 20 42. ἱνατί 8 ἱνατί 

87 θ0. ὍὉρᾶς ὋὉρᾶς 

» 10 αὐτὸν [ἐμὲ] αὐτὸν 

39 2 μετεστειλαμλην μετεστειλάμεϑα 

» 16 τυρεάδων χοιράδων 

» 19 ἐξ αὐτῆς ἐσαῦϑις 

» 28 πετεστειλάυ την μετεστειλάμεϑα 

40 28 καὶ [τῆς] γνώμης χαὶ γνώμης 

4] 10 βίᾳ βίαν 

4ὅ 2 Ἢ Ἣ 

460 11 ἧρα ἤρα 

47 9. ἀνίησαν ἀνήεσαν 

» 21] πρωτομρτυρα πρωτομάρτυρα 

᾿ 22 σου, Κύριε, Δὸς σου. Κύριε, δὸς 

» 24 ἤγρεν ἦρεν 

" 814. 5παλάττιν παλάτιν 

49 9ῶ. ἀποστόλων ἀποστόλων, 

» 27 αὑτὸν ἁμαρτάνοντας αὐτὸν ἁμαρτάνοντας, 

δ0 9 ὧν ἣν 

» 19 αὐτοῦ αὐτῆς 

ὅ9 10 κόσμῳ, τὸ κόσμῳ τὸ 

δ4 1Ϊ8 ΒδρΊΟρτ ΡΟΣ ΒΑΡ ΟΠ γΔΡ ΟΟΥΌΠη 

δ 7 82 κχαταῦϑῆναι καταϑεῖνχι 

602 28 κεχρυμμένον χεχρυμιλένος 

64 1 παρεύτομαι πορεύσομαι 

θδ 18 εἰμί εἰμι 

06 6 383.τυίδα Βασιλίδα 

» 9. βασιλίδος Βασιλίδος 

609 8 ἀντιληπρορος ἀντιλήπτορος 

τ0 δ ἐπροείδεσαν ἐπροηδεσαν 

72 4 ἐλέγχει, ἐλέγχει" 

» 11 πρὶν στηρίξαι πρὶν [ἢ] στηρίξη 

» 27 ἐρώννυεν ἐρρώννυεν 

78 9 ἀκαίτει τιμας" ἀπάντα τιμᾶν" 

75. 21 μαρτύριον᾽ τὸν - - ϑάνχτον, μαρτύριον, τὸν - - ϑάνατον᾽ πρῶτος 

πρῶτος 

» 22 μαρτυρήσας πρὸ μαρτυρηδας, πρὸ 

80 16 τὰς τὰ 

81 1 τῆ τῇ 
88 8ῦ 22-ου 28.ου 

84 8 πῶμα πόμα 
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χαὶ φησίν 

χυλοῦ 

18 

σε [εἰς] τὸν 

πώποτε 

ὑπάντησιν 

ἡγροιωμένον 

αὐτοῦ 

τοῦτα 

ἦρεν 
στόματος διχφοροι χολαῖο- 

μένων φωναὶ ἡχούοντο 

παρόντων. 

Ἰὼβ 

Κύριος 

σχύλεσϑε 

Χριστὸς 

ἡμῖν 
ἀγαπήσατε 

διδασχαλίαν 

τῆς 

ὡς 
Κορινὃ, ζ΄ 

Κορινϑ. ς΄ 

“οὐ 

Κορινϑ. ζ΄, 24, 

αὖ τὸ 

αὐτῶν 

αὐτοῦ 

κχαλεύσαντος 

εὖρε 

ἐπάνοδον [ἀναμένων]. θέλων 

[ὡς] καὶ 

ἀπόστολον 

ἔτι χαὶ παιδευτῶν [ἢν] εὐπ, 

μέτριον χαὶ 

πονηρὸς τὴν 

μετὴρε 

Τούτῳ Ἷ. πειθόμενος . 
3» Γ γ᾽ ᾿ 

ἐξιλεωσόμεθα - - ἐπιστρέ- 

Ψψωμεν 

ἵνα 

τὸ μὴ 

Γράφε. 

χαί φησιν 

χυλῷ 

12 
σε τὸν 

πούποτε 

ἀπάντησιν 

ἠγριωμένον 

αὐτοῦ 

ταῦτα 

ἦρεν 
σώματος πλῆϊος διαφόρων χολαζομένων φω- 

νῆὴς ἡἠχούετο 

παρόντων’ 

᾿Ιὼβ [ἐξουσίαν] 

Κύριος, 

σχύλλεσϑε 

[90] Χριστὸς 

ὑμῖν 

ἀγαπήσητε 

διδασχαλίαν, 

διὰ τῆς 

ὡς 
Κορινῦ. 1, ζ΄ 

Κορινϑ. 1, ς΄ 
οὐ 

Κορινϑ. 1, ζ΄, 20. 

αὐτὸ 

αὐτὸν 

αὐτοῦ 

χελεύσαντος 

εὐρὼν [ἀνεπαύσατο] 

ἐπάνοδον. Θέλων 

χαὶ 

ἀπόστολον, 

ἔτι, καὶ παιδευτῶν εὐποροῦσα 

μέτριον, χαὶ 

πονηρός, τὴν 

μετῆρε 

Ταῦτα Ἶ. πυϑόμενος 

ἐξιλεωσόμεϑα - - ἐπιστρέψομεν 

ἵνα [μὴ] 
τῷ 



ἔσηται 

προβδλεψαμένου Β 

17 

89 τῆς δευτέρας χέ 

βασίλειον Θεοῦ λαὸς δεῦτε 

ἄσματος 

λίϑος οὗ 

χεφαλὴν 

Ἦχος 

χατηρρυϑρωμένην 

ὡδαῖς, ἐφυμνίοις, 

ἐνείληχται. 

ὡᾳ 
χαι 

λόγου 

οϑώνια 

συνελϑόντων᾽ ἄνδρας 

μέγας, οὃς 

ἄτει δίκην 

ματὰ 

ἐρωμένον 

αὐτοῖς 

ἐπιστρεφώς 

λόγον 

οὐδαμῶς 

περιβεύλημένην 

ὥρας 

ἐρωμένον 

εἰμί 

χεχρημμένην Β 

πολλλοὺς 
Φ 

σηὶ, 

χρωμένοις 

προστίϑεται, ᾿Επὶ 

μέγαν καὶ 

8 φήσις Β 

οὔτοι 

ἐντολῶν --- 

Κυρίου---χαὶ οὗὐ φόβος 
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Γράφε. 

ἔσεται 

προσβλεψαμένου Β 

18 

(Μετάϑες ταῦτα εἰς σελ. 179 καὶ γράψον 

οὕτω’ 1 τῆς δευτέρας] ἐλλ. τῷ Β). 

βασίλειον. Θεοῦ λαός, δεῦτε 

Άσματος 

λίϑος [ἐξ] οὗ 

χεφαλην" 

Ἧλγος 

κατηρυϑρωμένην 

ῳῦαϊς ἐφυανίοις 

ἐνείληται. 

ᾧχ 
χαὶ 

Λόγου 

ὀϑόνια 

συνελ)όντων (ἀνῶδρας 

μέγας), οὺς 

ἄγει, δίχην 

μετὰ 

ἐρρωμένον 

ἐχείνοις 

ἐπιστρεφῶς 

λόγον 

οὐδόλως 

περιβεβλημένον 

ἄρτι ὥρας 

ἐρρωμένον 

εἰμὶ 

χεχριμμένην Β 

πολλοὺς 

σοὶ, 

“εν 

οὐκ 

χρωμένους 

προπτίϑεται, ἐπὶ 

μέγαν, καὶ 

4 φησιν Β 

οὔτι 

ἐντολῶν" 

Κυρίου χαὶ οὗ φόβος, 

τῆς 
9" 

υπ 
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ἐπιστρεφὼς 

σπηλοίου 

δοκεῖ 

Κλεώπαν 

ϑλέπουπαν᾽ 

γεὶρ αὐτῷ ξίφει, χατὰ 

αὐτῆς 

τὸν 

τὸν 

μωρίαν 

τε 

πολιετίαν 

βασιλεῖς καὶ 

Χερρόννηδον 

χαλλοναῖς μᾶλλον 

ψ «. 

ἤσαν, τὸ 

ἀπελοταλχύώτας 
ᾶΪ΄ 

Ὡ0Ξ 

ζητούμενον 

ὕλως ϑαυμ. ᾿ 
,»,», οι 

ῥάβδον 

ρ᾿ 

ὅλως 

μοι 

ἐπιήαλοντι 

ὁποῖχν τινὰ 
ν 

ἤσαν; 

ἑαυτῷ 

χαλλιστα 
. ΓῪ -- 

ἀμυδρῶς 
᾽ 

ἢ 
τὸ 

συμ βιωτεῦειν 

χατωτέρῳ 

11 

11 

72 
σοῦ 

Γράφε. 

τῇ 
ἐπιστρεφῶς 

σπηλαίου 

δεῖ 

Ἰλεύπαν 

βλέπουσαν, 

“εῖρ, αὐτῷ ξίφει κατὰ 

αὐτοῖς 

εἰς 

εἰς 

μυρίαν 

τε 

πολιτεὶχν 

τοῦ 

ἄλυπον 

ῥαδίας 

βασιλεῖς αὐτῆς χαὶ 

Χερρόνησον 

χαλλοναῖς τὸ ϑεῖον ἐκεῖνο περιλάμπεται πρό- 
4 - -" 

σωπόν, Οὐ τεχνιλαὶς μᾶλλον 

ἦσαν τὸ 

ἀπεσταλχύτας 

“0ε 
τηλούμενον 

ὅλως ἀχούσειε ϑαυμ, 
νὴ" 

ραβήου 

ὅλους 

με 

ἐπιβάλλοντι 

ὁποίχν τὰ 
ν 

ἦσαν 

ἐυχυτῷ 

Λαχιστα 

ἀμυδρῶς πως 

η 

τὰ 
»’ὔ 

συμβιοτεῦειν 

κατωτέρω 

792 

ρ-ο 

{4 

σῊν 



δ ελ. 

8δὅ 

800 

358 

96] 

Στί. 

2) 178 
11 ΟΥ̓ΧῚ 

Ιιδ 74 
81 πολέμους 

.“- ΑἹθ - 

Γράςε. 

Ὁ 
ψυχῆς ὁ λόγος 

10 
πολέμοις 



ΣΗΔΙΕΙΩΣΈΕΙΣ 

ΕΙΣ ΤΑ ἘΝ ΤΩΙ ΠΈΜΠΤΩΙ ΤΟΥΤΩῚ ΤΌΜΟΙ ΚΑΤΑΚΕΧΟΩΡΙΣΜΕΝΑ 

ΔΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 

Σελ. 1. Βιβλιογραφιχὸν σημείωμα περὶ τοῦ μαρ- 

τυρίου τοῦ ἁγίου Ιροχοπίου. --- Τοῦ μαρτυρίου τούτου 

ἡρῆσις ἐγένετο ἐν τῇ ἐβδόμῃ οἰχουμενιχῇ συνόδῳ διὰ τοῦ ὃ'α- 

χόνου χαὶ ῥεφερενδαρίου Στεφάνου (ὅρα σελ. 6)" ἕτερα δὲ ἀντί- 

ρᾶφὰα τοῦ αὐτοῦ μαρτυρίου σημειοῦνται ἐν τοῖς ἑξῆς βιβλίοις" 

Ι,. ΑἸΙΔ 11 46 ϑγμθοηὰπὶ 50.10.15 αἸΔ ΕΓ] 08. ῬΔΓῚ5115 1664, σ. 98. 

Οδιίδιοσὰβ οοαϊοαη) ΠΔρΡΊΟΡΤΑΡΠΙΟΟΥη σΥδθοοσιηὶ Ὁ] ΠΘοδς 

ΝΔΙΟΠΔ115 ῬΑΥΒΙΘη515; δα]ἀθγαπί ὨδΡΊΟΡΤΆΡΩΙ ΒΟΙ]]ΔηαἸΔηὶ οἱ 

Ηρη θὰ Οιἰμοπί. ΒΙΊΧΟ}}15 1896, σ. 86, 49, 204, 297. [1α- 

λαιὰ σλαβιχὴ μετάφρασις, τύπο'ς ἔτι ἀνέχδοτος, εὑρίσχεται ἐν τοῖς 

μεγάλοις συναξαρίοις τοῦ ΔΙαχαρίου. “Ορα Ποκρούηοακ ογχδβποηΐθ 

ΒΟΛΗΚΗΧ; ἸΘΤΙΗΧΕ - ΜΜΠΗΘ ἢ ΒΟΘΡΟΘΟΙ ἥἤσκδῦο Μπτροποαμτα Νἃ- 

Καρίᾳ. Μοοσκβᾶ 1892, ποαχγγοκὶθ Π|, στήλη 308. Β. ΒδΔοη.1568- 

οκἰ ἅ. ΟἸβοχδιβημ ἥ ΚΟΧΘΚΟΡ ΔΙοτῴρδοτα (ἐν τῷ γρηδαι Μμπ. 

Ηδροληᾶγο ΠΡΟΟΒΕΒΙΠΙΘΗΪη 1897), σ. 384. Δύο συντομώτατα συ- 

ναξάρια τοῦ ἁγίου Προχοπίου ὅρα παρὰ τῷ Βηυπο ὙἹο]οί, Π]6 

Ῥα] 50 1 Π|86 θη ΜΆΓΟΥΓΟΙ ἀ65 ΒΘ ὈΪὰ5 νοῃ Οΐβαγρᾶ. 1,61}0Ζὶρ 

1890, σ. 28 χαὶ 110. Ὁ αὐτὸς αὐτόϑι (σ. 3-6) συμπαρέβαλε τὸ 

περὶ τοῦ Προχοπίου “ωρίον τοῦ Εὐσεβίου πρὸς τὴν παλαιὰν αὐτοῦ 

συριαχὴν ἑρμηνείαν. “ἕτερα χείμενα περὶ τοῦ μάρτυρος ΠΡροκχοπίου 
νυν. 27 
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σημειοῦνται ἐν τῇ ΒΒ] οἴΠοοα ΠαρΊΟΡΤΑΡ σὰ στᾶθοᾶ. ΒΓΌΧΘΙ]ΙΒ 

1895, σ. 11ὅ.-- Σελ. 11, δἱ ἡγηχειο] οὔτω μετὰ διπλῆς αὐξή- 
σεως ἐν τῷ χώδιχι. --- Σελ. 17, 8 ἀγνεῳγασε»»}} περὶ τοῦ τύπου 

τούτου ὅρα ἨδΔΑ)ΔΚΙ5, ΕἸ Π]οΙαπρ’ ἰῃ α16 ΠαῸρΡΤΊῚ ΘΟ} } 156 6 ΟΥ̓Δ. - 

ΔΚ, σ. 208. --- Σελ. 21, « τὰς ὠδένας λ. τοῦ ϑαναιου] 

Πρβλ. Πράξ. β΄, 2.. 

Σελ. 98, Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Στεφάνου. --- Σελ. 

39, 244 περσεινὸγ»] ἀλλαχοῦ (10, 14) περσεῖνον. Ἔν τῷ ἴστο- 

ριχῷ λόγω (δ7, 93) ἑρμηνεύεται οὕτω" εγλωσσόχομον ἐχ περ- 

σέας" εἶδος δὲ τοῦτο ξύλου» ἔστι δὲ τοῦτο τὸ πέρσειο» ἣ πέρ- 

σιο» χαλούμενον (Θεοφρ. περὶ φυτῶν ἱστορίας 3΄, 2, 10), ὅπερ 

ἀποχόπτετα! ἐχ περσέας. “Ὅρα Θεόφρ. ἔν. ἄνωτ. δ΄, 23, 80 «ἐν 

Αἰγύπτῳ δ᾽ ἐστὶν ἕτερον (-Ξ- δένδρον) ἡ περσέα καλούμενον, τῇ, 

μὲν προσόψει μέγα χαὶ χαλόν, παραπλήσιον δὲ μάλιστα τῇ ἀπίῳ 

χαὶ φύλλοις χαὶ ἄνϑεσι χαὶ ἀχρεμόσ! χαὶ τῷ ὅλῳ σχήματι». --- 

Σελ. 84, 22 χαλῶς ποεησα.}] οὕτως ἐν τοῖς χώδιξιν ἀντὶ τοῦ 

ἁπλοῦ ποιησεις.--- Σελ. 89, 16 γυρεάδων Ξε: χοιράδων] τὸ γοε- 

ρεάδω» ἔστι πιϑανῶς τύπος μεταγενέστερος τοῦ γοιράδω γ᾽ σή- 

μερον δὲ τὸ τῆς χοιράδος πάϑος ὀνομάζεται χελώγε [[ ἐξ αὐτῆς] 

οὕτως ἐν τῷ Α΄ νομίζω ὅμως τοῦτο διερϑαρμένον ἐχ τοῦ ἐσαῦ- 

ὅδις ἧκεν, ὅπερ ἐν τῷ Β παρεφράσϑη εἰς ἐπανὴῆλύλεν. -- Σελ. 

48, 8 σημειοῦ τὸν νέον ἑλληνιχὸν τύπον ἀγτιπεργούγτωγ. --- 

Σελ. 47, 1τι86 σημειοῦ τὴν σύνταξιν τοῦ ὅπως (ΞΞΞ υἱ) μετὰ ἐνε- 

στῶτος ὁριστιχῆς.---Σελ. 49, 9 ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα] Πράξ. ζ΄, 56 |} 

80 σημειωτέον τὸ πιωρουμένων ἐν τῇ ἐννοίᾳ τοῦ τειω- 

ρούντων. 

Σελ. 84. ᾿Αντιπαραβολὴ τοῦ περὶ τῆς μεταχομιδῆς 

τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Στεφάνου λόγου πρὸς ἕτε- 

ρον αὐτοῦ ἀντίγραφον. -- Τὸ χείμενον τοῦτο ἐπ᾽ ὀνόματι (Μι- 

χαὴλ) τοῦ Ψελλοῦ εὗρον ἔτει 1895-ῳ ἔν τινι μεμβρανίνῳ χώδιχι 

τῆς λαύρας τοῦ ὁσίου ᾿Αϑανασίου τοῦ ᾿Αϑωνίτου, ὅστις ἐγράφη 

ὑπό τινος Δίανασσῇ ἔτει 1802,8-ῳ. ᾿Αριϑμὸς Γ. 99, φύλλ. 2378- 
Ι 

2023, χείμενον τοῦ λόγου, οὔ ἣ ἐπιγραφή" «-:: Τοῦ Ψελλοῦ: -- 
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μηνὶ αὐγούστω [΄. --- Λόγος ἐπὶ τῇ ἀναχομιδῇ τοῦ ϑείου χαὶ ἁγίου 

λειψάνου τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος καὶ ἀργχιδιαχόνου Στεφάνου». 

Ἔν τῇ ὀπισϑίᾳ σελίδι τοῦ 258-οὐ φύλλο» ὁ τοῦ χώδιχος ἀντι- 

γραφεὺς ἔγραψε ταῦτα᾽ «ἴδτει γραφῆς τῶ κσωια' ἀπὸ χτέσεως 

κόσμον" βασιλεβόνιων Ἱνδρονέκον τοῦ Παλαιολόγον" χαὲ 

ιοῦ νέοῦ αὐτοῦ “Πιχαηλ᾽ τῶν εὐσεβῶν βασιλέων:- καὲ πα- 

τριαρχεύογνιος “ϑανασίον τοῦ ἀἁγεωταάτον χαὲ ἀσχητικωτά- 
του». Εἰτα φύλλον χάρτινον, ἐν ᾧ περιέχεται τὸ σημείωμα τοῦτο" 

«ει ἐδέϑη ἐπιμελῶς τὸ παρὸν βιβλέον διὰ συνδρομῆς 

ἐμῆς Τενναδίον προηγουμένου, διε ἐξόδων δὲ τοῦ προ- 

ἡγονμένον κὺρ 7Ζαβρεὴλ “Πημναέον, καὶ οὗ ἀναγινωσκογ- 

τὲς εὔχεσϑε ἀμφοιέρων. αννος᾽». Τὸ ὄνομα τοῦ χαλλιγράφου 
Μανασσῆ ὑπάρχει ἐν τῷ ἐπιγράμματι τῷ περιεχομένῳ ἐν τῷ 2-ῳ 

φύλλῳ τοῦ χώδιχος" τούτου μέντοι τοῦ ἐπιγράμματος τὸ χείμενον μετὰ 

πλήρους περιγραφῆς αὐτοῦ τοῦ χώδιχος ἐχδοϑύσεται ὃ: ἑτέρου τινὸς 

ἡμετέρου βιβλίου.---Διαφέρουσαι γραφαί. Σελ. δ4, 6 αὐτοῦ 

ὠἀγαϑόιητος.---Σελ, 58, 18 ὑποδείξας χαὲ τὸν οὐρανὸν ἀγοέ- 

ἕας χαὲ τοῖς [{ι6Λ1 καλὸν γὰρ ἄνωϑεν τὰ περὲ αὐτοῦ διεη- 

γήσασϑαι, εἶδ οὕτως χαὲ τὰ περὲ τῆς κοιμησεως, ἔτε τὲ 

περὲ τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ χαὲὶ ϑείον τούτον λειψα- 

γον χκαὲ ὅπως ἐξ Ἱεροσολύμων εἰς τὴν Βασειλεύονσαν μετε- 

[88 τῆς Ἰησοῦ κομέσϑη κατανγασϑέντιας, οὕτω καϑ᾽ ὁδὸν 

ὁρᾶ τὸ ξηλοτυπῶν ᾿ 8: Ἕλλησι ἐδέᾳ χκατηλέγχετο. --- Σελ. 

ὅθ, 2 τῆς τοῦ 4ιαβ. συμμορίας ᾿ϊ 9. τῷ] τὸ ᾿| το μηχανομεέ- 

νους ἢ 18 οὖν καιάκρας | “0 οὐδὲ μέαν |] 285 διεφϑορῶς] 

διαφϑοραῖς.---Σελ. 57, τ ἀνέστη] ἀνέπιῃ 1 8 μαργαράις ἢ 

ν μὲν] ἐλλείπει {{18. οὕτῶ [} 1ε δε ἁπάντων || 51 ἀνεπαύσατο ᾿ 

9 κῃδεύοντες] καὶ χηδεύουσιν. --- Σελ. ὅ8, 4 συσιησάκεε- 

γοι Π] 6 κατακούσας {19 “βελβοῦς" οὕτω χαὶ κατόπι [[γδὴ)} 

ἡδὺ [|3. καϑειστήκει τῷ λαῷ-- Σελ. ὅ9, 8. χκατεκρύπτειο “. 

πρεσβύτης {{1τὸ μεγέϑει, τὴ» ὥραν περεκαλλῇ, || 81 ἤἥκονεν. --- 

Σελ. 60, 1 ἐστὲ»ν] ἐλλείπει [16 αὐτὸν εὐϑὺς 1 ττ ἀμφεβαλ- 

λες [26 ὁρῶνιτο [28 μεστός] πυρρῶν.--Σελ. 61, τ ἑώρακε 
Ἕ 
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14 ἀχούειν ἢ ιτ5 ηὐδόχησεν 24 ἔφεσις. --- Σελ. 62, 1ττ ταῖς 

ἄνωϑεν ὑπείκων» φωγαῖς ἢ 28 κατὰ γῆς [1 25 χαὲ ὁ ὑπὸ γὴγ' 

χκεχρυμκμέγος “25 εὐϑυγώνως [25 τρομάξαι |} 59 ἀνέϑαλ- 

λε ]} 30 ἡδεῖα] ἐλλείπει [31 μειεκοέμεςε.---Σελ. 608, 5 μεγα- 

λῃν τὴν [1 ἀναγαγώντες “15,18. Σιών, μετὰ ταῦτα δὲ ναὸς 
Ι 

86 οὐχεία» παιρέδα τὴ 85 αὐτῆς μεΐϑϑ᾽ ἑαντὴς προσλαβεῖν] 

Κωνσταγτινούπολεν. -- Σελ. 64,1. 2] 2) τὸ ἡ ᾿ουμανὴ [11 

ιῷ ἀγέῳ ᾿Π τ5 προέχεε)] προΐσχει [ϊ ττ σεΖαστέργεον [18 λε- 

κατέῳ - - καιαιεϑεῖσα ]) οἱ τοῦ] ἐλλείπει [{29 ἠδειίσαν.---Σελ. 

θ6, τ ὁ] ὑπάρχει [16 ἐγεγόνεε [ϊ 16 ὅτε} ὅτε |] οἱ ταύτῃ »γ»] ἐλ- 

λείπει [20 τῷ Χριστῷ.---Σελ. 67, 2 πρὸς ὑπαντὴν» παραγε- 

γέσϑαι ᾿1 « ἡὶ ̓ Ιουλιαγνὴ || 28. νῦ»] ἐλλείπει {ὃν ὡς ἑκκαίδεκα) 

ὀχιωκαίδεκα.---- Σελ. 68, 1 μ6] μου {3 δέσποτα] ἐλλείπει {τ 

Ι 80 χαὲ ὁμοίως ᾿ 26 τῶν φωνῶ» ἐπακούσας χαιὰ τάχος 

0. σεβάσμιον» ἐγεέρει. --- Σελ. 69, 3 γιροσερχομένων ἐπει- 

δείκνυται [1 86 τὴς ταῖς. 

Σελ. 82. Σημειώσεις εἰς τὸν βίον τοῦ ὁσίου Ἵλα - 

ρίωνος.--- Τοῦ βίου τούτου παλαιὰν σλαβιχὴν ἑρμηνείαν, γενομένην 

χατ᾽ ἄλλην τινὰ διαφέρουσαν ἐν πολλοῖς σύνταξιν, ὅρα ἐν τοῖς Βοχπ- 

εἶπ Μίδου οτίημ. Οκτηύρ», 1πὴ 19-31. Ἔν Πετρουπόλει 1880, 

σ. 1682-17892᾽ ταύτης δὲ τῆς ἑρμηνείας ἢ τύπωσις ἐγένετο ἐξ 

ἀπογράφου, οὗ τὸ πρωτότυπον εἶχέ τινα φύλλα συγχεχυμένα. --- 

Σελ. 84, 45 πόμα] κατὰ παραδρομὴν ἐν τῷ χειμένῳ ἐτηρήϑη ἢ 

τοῦ χώδιχος ἐσφαλμένη γραφὴ πῶμα τ Θαβαϑ)α] ἐν τῷ λατ. 

χειμένῳ ΓΑΡΔΙΠα΄ ἐν τῷ σλαβιχῷ Ιγθ8ἃ. --- Σελ. 86, ττ χυλῷ] 

οὕτως ἀνάγνωθι ἀντὶ τοῦ ἐχ τοῦ χύλου διορϑωϑέντος χυλοῦ..---- 

Σελ. 91, « Ὁρχέξω σε τὸν κύριον] περιττῶς ἐν τῷ τύπῳ 
προσετέϑη τὸ [εἰ] ὅρα Μάρχου ε΄, 7 «ὀρχίζω σε τὸν ϑεόν»" χαὶ 

πάλιν Πράξ, ιϑ', 18 «ὁρχίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν» χαὶ πάλιν Θεσ- 

σαλ. 1, ε΄, 27 «ὁρχίζω ὑμᾶς τὸν χύριον». --- Αὐτόϑι 1, οὐδὲ ἔχω 

σ. ἀ. πούποτε)] οὕτως ἀναγνωστέον᾽ τὸ ἔχω ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ κώδιχ: 

προφανῶς ἐσφαλμένου ἔχειν, χαὶ τὸ πούποτε ἀντὶ τοῦ πώποτε" 

τοῦ πούποτε μαρτυρίας ὅρα ἐν τῷ λεξιχῷ τοῦ Ἔ. Α. Σοφο- 
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χλέους.----ααοὐτόϑι 4. ἀπάγντησι»] ἀντὶ τούτο" ἐν τῷ χειμένῳ ἔγραψα 

ὑἡπάγτιησιν, ὑδηγηϑεὶς ἐξ ἄλλων τινῶν χωρίων τοῦ αὐτοῦ χειμέ- 

νο"), οἷον 100 τη΄1᾽ ὑπηγτησαν, 100 ει ὑπηγτησεν, 118 19 ὑπη»- 
των ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὃ τοῦ χειμένου τούτου συγγραφεὺς ἀδιαφό- 

ρὼς χρῆτα! τοῖς τύποις ἀπαγιῶγτας (98, 16) χαὶ ἀπήγιησεν 

(102, 11), χατ᾽ ἀνάγχην τηρητέον χαὶ τὸ τοῦ χώδιχος ἀπάγ- 

τησιγ». --- Σελ. 94, κΧ6 ᾿2εελέα.] οὕτως ἔγραψα ἀντὶ τοῦ ἐν 

τῷ κώδιχι ὑΖχιλέας" τὸ λατινιχὸν χείμενον ἔχει τὸ ΑΙ]Δ6΄᾽ τὸ εἐ 

παρέλαβον ἐξ ὑποτεϑείσης τούτου μετατροπῆς ἐν τοῖς ἀντιγράφοις 

εἰς χ΄ ὑπάρχει δ᾽ ἐν τοῖς κώδιξιν [ὅρα Ἐ ΓΌΙΡΟΓ, ἀρφορτ. 11, σ. 747] 

ἢ γραφὴ ᾿Ζειλά: τὸ προφανῶς ἐσφαλμένον ᾿7χιλέας εἶχεν ὑπ᾽ 

ὄψει χαὶ ὁ τοῦ βίου σλάβος ἔἐρμηνεύς, γράψας χαὶ αὐτὸς ὡσαύτως 

07} Αχχηῖθη.---Σελ. 9ῦ, ε« σώμαιος πλῆϑος διαφόρων κολα- 
-ομένω» φωγῆς ἠκούειο)] οὕτω, χατὰ τὸν σλάβον ἑρμηνευτήν, 

ἀναγνωστέον ἀντὶ τῆς πρότερον ἐν τῷ χειμένῳ γενομένης μετα- 

βολῆς" χαὶ πάλιν αὐτόϑι τ ἀντὲ τοῦ προστεϑέντος [ἐπειδὴ] ὁ 

σλάβος ἀνέγνω ἐν τῷ πρωτοτύπῳ χάγπξεποηβ.--- Σελ. 96, ὁ Ζα- 

γάγνους] οὕτως ἐνταῦϑα- ὁ σλάβος ΜΙδηδηγ᾽ ἀλλαχοῦ δὲ ζα-άνῳ 

(128, 5τ), Ζαξάνους (126, 6) Ζαςάγουν, ἔνϑα ὁ σλάβος ἔγραψε 

ΘΔΗΥΗΒ, ΘΔΗΔΗΥ͂, 9ΔΗηΔΗΥΠΗᾶ.---Σελ. 110, ὁ ὡς φασχει] Κορινὺ, 

1, ᾿, 25 {τώ ϑέλει - - ἑαντόν}] Κορινϑ. ), ζ΄, 8 [16,18 πρβλ. 

Ῥωμ. ε΄, 18, 16. τ΄. 14} 94 (΄Ἥοὐςἡ ἀξέον.}] τὸ τοὺς ὑπάρχει 

ἐν τῷ χὠδιχι φανερὸν ὅμως ἐχ τοῦ χατόπι τούτους, ὅτι ἐχεῖνο 

περιττεύει. --πΣελ. 111, 1τ τὸ μὴ σαένεσϑαι ἐν ταῖς ϑλέψνεσι»γ) 

πρβλ. Θεσσαλ. 1, γ΄, 8.--Σελ. 112, 4,4 Τιμοῦ. 1, ε΄, 11, 12 

οτ,.8 Τυἷς οὖν φοβουμένοις - - τπτοικασἕησα»)] Ψαλμ. ιδ΄, 4. 

Σείρὰχ α΄, 18 [| στέφανοι τῆς δόξης] Πέτρου 1, ε΄, 4.--Σελ. 114, 

8. 7οῦξζα)] οὕτως ἐν τῷ χώδιχι ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ ᾿βλούσης ὃ σλά- 

βος ἔγραψεν Π,.χγϑ8. --- Σελ. 115, τὸ Σιχενδονλᾷ] σλαβ. Οκαλγλα, 

ιτ ὀνομάσας τὸν τόπο» αὐτὸ») οὕτω, χατὰ τὸν σλάβον, διορϑω- 

τέον τὸ ἱεροσολυμ'τιχὸν ἀπόγραφον, οὗ ἢ γραφὴ αὐπὸ, τῆς τῦ- 

πώσεως γιγνομένης, ἀκατάληπτος ἦν, ὡς εἰχός, ἐμοί" οὐ γὰρ ἠὸ"- 

γάμην τότε πιστεῦσαι, ὅτ' τὸ ξαυτοῦ χελλίον ὁ Ἱλαρίων ὠνόμασξε 
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μοναστήριον (ὅπερ ὁμολογουμένως ἄτοπον)" μᾶλλον δ᾽ ἐνόμιζον, 

ὅτι «παρουσίᾳ τῶν ἀδελφῶν» ὠνόμασεν αὖ τὸ μοναστήριον, πρὸς 

ὅπερ αὐτὸς ἐξερχόμενος τοῦ Σχινδουλᾶ τὴν πορείαν ἕτοιμος ἦν 

ποιήσασϑαι. Νῦν οὖν ὁ σλάβος ἑρμηνεὺς δείχνυσιν, ὅτι ὁ τοῦ χει- 

μένου συγγραφεὺς ἐϑέλει λέγειν μοναστήριον ὠνομάσϑαι, τουτέ- 

στιν εἰς τάξιν μοναστηρίου τετάχϑαι τὸν περὶ τὸ χελλίον τόπον. 

ὅπερ αὐτὸν ἐξένισε τὸν Ἱλαρίωνα [] 19 πρὸς αὐτὸ γεεεπρὸς ἐκεῖνον 

Ξε-τὸν φειδωλὸν ἀδελφόν [30 Σι ἃ] σλαβ. «εἰς τὸ μοναστήριον 

τινὸς ἀδελφοῦ, χαλουμένου Ἰβᾶ»" ἐν τῷ λατινικῷ χειμένω: «οαὶϊ 

ϑαθαθ νΟΟΔΟυΪαηὶ οϑί".--- Σελ. 119, 525 αὐτὸν] οὕτω γραπτέον 
ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ χώδιχι αὐτῶν ὁ σλᾶβος ἔχει τὸ αὐτὸ» μετὰ τὸ 

παρακαλοῦνγιες.---Σελ, 130, εἱ Πλουσιανόν] σλαβ. Παγοπγηηδ᾽ 
ὅρα καὶ σελ. 121] τ Πλουσιαγνὸς -ΞΞ Παγομαᾶβη. Τὸ ὄνομα τοῦτο 

Ἱνωστόν ἐστι χαὶ ἀλλαχόϑεν. Σωζομενοῦ ἐχχλ. ἱστορία. τ. 1Π, 

σ. 190 Ηιββογ.---Σελ. 128,91 ᾿,“2βασσὰγ] ὅρα καὶ σελ. 124. 

ι4. 120. ττ Ἂν τῷ λατινιχῷ χειμένῳ ἀναγινώσχεται ἀντὶ τοῦ 

᾿““βασσὰν τὸ Οδϑίιη, ἐν δὲ τῷ σλαβιχῷ τὸ Απδο: ἅπαξ, χαὶ δὲς 

τὸ Αγςρ.---Σελ, 120, τ εὲς λάσσαν)] σλαβ. 55. ἤλϑοβ. --- Σελ. 

128, 80 ἑτέρω»γ] τοῦτο προσετέϑη οὐχὶ ὡς ἀναγχαῖον, ἀλλὰ σαφη- 

γείας ἕνεχα. ---Σελ, 181,29 Δρεβέλειιο»)] σλαβ. ΒΕρΒαπημϑο.---- 

Σελ. 133, υἱ. ᾿Αντὶ τοῦ εὖὑρε τηρηϑήτω ἐν τῷ χειμένῳ τὸ ἐν 

τῷ χώδικι ἀνανταπόδοτον εὑρὼγ᾽ ἀλλὰ μετὰ τοῦτο προσϑετέον τὸ 
2 [) κά ι . - ἀνεπαύσατο, ὅπερ εὑρον, μετὰ τὴν ἐχτύπωσιν ἐν τῷ σλα- 

βικῷ κειμένῳ. --- Σελ. 184, ιττ. Ὀβελιστέον τὸ ἐχ παραδρομῆς 

ὧδε περιττῶς προστεϑὲν ἀγαμέγων. --- 188, 4. Καὶ τὸ ὡς -Ξ- 
6 πως ἢ ἵνα, ὅπερ ἐνταῦϑα προσετέθη, περιττόν ἐστι χατὰ τὸν 

σλάβον ἑρμηνέα. 

Σελ. 108. Σημειώσεις εἰς τὸν βίον τοῦ ἁγίου ᾽Α ν- 

δρέου τοῦ Ἱεροσολυμίτου. ---Ὁ τοῦ ἁγίου τούτου βίος ὑπάρ- 

χει καὶ ἐν τρισὶν ἑτέροις ἀϑωνιχοῖς χώδιξιν, ἔν τινι δηλαδὴ χώδιχι 

τῆς μονῆς τῶν Ἰβήρων [Νιχοδήμου, Συναξαριστῆς, τ. {ΠΦ σ. 245], 

ἐν τῷ ὅῶ-ῳ χὠώδ. τοῦ Καραχάλλα χαὶ ἐν τῷ 48-ῳ χώδ. τοῦ 

Πρωτάτου [Σ. Λάμπρου, Κατάλογος χξ., σ. 7 χαὶ 1338] ἀλλὰ 
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τούτους ἐγὼ τοὺς χώδιχας, ἐλλείψει χρόνου, οὐχ εἰόον' ὑπάρχει 

δὲ χαὶ παλαιὰ τύποις ἀνέχδοτος σλαβιχὴ μετάφρασις [Ποχρούποθ 
ΟΥΓαδΒαθηὶθ ΒΟαΜΚΗΧ ΟΤΗΧ- ΜΙ πποῦ Μδεδρία, ΠΟαγγοκὶθ 1Π, 

στ. 297]. Συγγραφεὺς δὲ τούτου τοῦ βίου Νιχήτας πατρίχιος 

χαὶ χυέστωρ, οὗ τῆς ἀχμῆς ὁ χρόνος ἔστι μοι ἄγνωστος. “ἕτερος 
ῖι ᾿ ’ α ’ Ύ . ΟῚ 4 ᾿ ἢ 4 

ὃὲ 3ἰος ᾿Ανδρέου τοῦ Ἱεροσολυμίτου, οὐ ἢ ἀρχή «Οὐ δίχαιόν ἐστι 

ὥς γε μοι δοχεῖ», συνεγράφη τῇ 14- ἑκατονταετηρίδι, χαϑά φησι 

Νιχόδημος ὁ Νάξιος, ὑπὸ Ἰωσὴφ τοῦ Καλοϑέτου [Συναξαριστής, 

ἐχὸ. ᾿Αϑηνῶν 1868, τ. 11, σ. 345]. Καὶ πάλιν ἕτερος βίος συνε- 

Ἰράφη τῇ 15- ἑχατονταετηρίδι ὑπὸ Μαχαρίου τοῦ Μαχρῇ, παρα- 

πεφρασμένος χαταχωρισϑεὶς ἐν τῷ Νέῳ ᾿Εχλογίῳ τοῦ Νιχοδήμου 

[ἐχὸ. Κωνσταντινουπόλεως 1868, σ. 151-155] χαὶ ἐν τῷ Με- 

Ἰάλῳ Συναξαριστῇ τοῦ Κα. Χ. Δουχάχη [᾿Αϑῆναι 1898, τ. 7], 
- Ἂ Ἃ ὯΝ - , ς ’ -“ ’ σ. 8ῦ-42] περὶ ὃὲ τοῦ πρωτοτύπου χειμένο" τούτου τοῦ βίου 

πραγματεύεται Χρύσανθος ὁ Λοπαρέβος ἐν τοῖς Βυζαντινοῖς Χρο- 

νιχοῖς, τ. ΤΥ, σ. 8318-848.---Σελ. 169, ((. ἕνα [μὴ] καὶ ἡμεῖς 

ταὐτὸν πάϑωμεν, οἷς οὐχ ἔστιν ἔπαινος, τῷ μὴ τοὺς ἀξίους ἀξίως 
3 ’ Ρ » Ὁ δ 9 “ , 

ἐγχωμιάζειν] οἱ χώδιχες ΔΒ ἔχουσιν, ὡς ἐν τῷ τετυπωμένῳ χει- 

μένῳ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ γωρίον ἐχεῖ φαίνεταί μοι διεφθαρμένον. 
Ἁ 4 ὅτ ὴ ᾿ γ1ν 7); .- Δ ἣν ὰξ Α δι -“-“, «᾽΄» Ἂς - ὩΑ νομίζω ὅτι τὸ εὴ προσϑήχης ἐστὶν ἄξιον ἐν τῷ χειμένῳ, χατὰ 

δ᾽ ἀχολουϑίαν τὸ τῶν χωδίχων τὸ μεταβλητέον ἀπλῶς εἰς τῶ᾽ αὐτὸ 

ὁξ τοῦτο τὸ γώριον ἔοιχε πάλιν ἐμπεπνευσμένον εἶναι ἐχ τοῦ «οὕτως 

οἱ ἐγχαταλείποντες τὸν νόμον ἐγχωμιάζουσιν ἀσέβειαν, οἱ δὲ ἀγαπῶν- 

τες τὸν νόμον περιβάλλουσιν ἑαυτοῖς τεῖχος» (Παροιμ. χη΄, 4).--- 

Σελ. 171, 90 ὡς - - ἔσηται] οὕτως ἐν τῷ Α, τοῦ ὡς ἐν αὐτῷ 

χρονικὴν ἔχοντος ἔννοιαν καὶ ἰσοδυναμοῦντος τῷ ὅταν" ὅτι δὲ οἱ! 

Βυζαντινοὶ εἶχον χαὶ βάρβαρον, ὡς εἰχός, ὑποταχτικχῇῆς ἀόριστον ; ; ῆ 
χρόνον τοῦ τύπου ἔσομαι---ἔσωμαι, τοῦτο γνωστὸν ἰδίᾳ ἐχ 

“« δ, -Ορ - ». “« 9 -«- ΄Ἷἣ- τῶν παρὰ Θεοδώρῳ τῷ Στουδίτῃ πολλῶν ἐχφραστιχῶν παραδειγμά- 

τῶν, ἅπερ ἅπαντά ἐστι χρόνου σημαντιχὰ ἀορίστου χαὶ ἰσοδυναμοῦσιν 
» -«- Ύ  ) 

ἁπλῶς πρὸς τὸ ὧμεν.--Σελ. 176 5)6 τοῦ ἐμ ψψύχον καὲ ἡ γιασιέ- 

γον τοῦ Θεοῦ «όγον ναοῦ] Μακάριος ὁ Μαχρῆς ἐν τοῖς Βυζαν- 

τινοῖς Χρονιχοῖς ΤΥ, 8460, «ὑπερουρανίῳ τοῦ ἥεοῦ λόγῳ ἐμψύχῳ 
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ναῷ». --- Σελ. 117, ὁ ἐχμανῶς} οὕτως ἐν τῷ Α ἀντὶ τοῦ ἐν 

τῷ Β ἐμ αγα ς᾽ τοῦ ἑκιαγῶς ἕτερον παράδειγμα ὅρα παρὰ 

τῷ Φίλων. ΠΠ.- 8652, 12 δίδηρ. 

Σελ. 180. Σημειώσε!ις εἰς τὴν ἐπὶ τῇ ἀναχομιὸϊ 

τοῦ ᾿Αγίου Δίϑου ἀχολουϑίαν. --- Ὁ χῶδιξ, ἐξ οὗ αὕτη͵ 

ἐλήφϑη, οὐχ ἦν ἠριϑμημένος ἐν τῇ Λαύρᾳ ἔτει 1898-ῳ πρό- 

χεῖται δ᾽ ἐν ταύτῃ τῇ ἀχολουϑία οὐχὶ περὶ τοῦ ᾿Αγίου Δίϑου τοῦ 

ἐν τῷ Κουβουχλίῳ τοῦ ᾿Αγίου Τάφου [ὅρα ᾿Αναλ. τ. 1], σ. 147, 

188, 420, 448, 449. ΠΙ, σ. 61, 862, 84, 118, 117, 144], 
ἀλλὰ περὶ τοῦ ῥιζιμαίου λίϑου, ἐφ᾽ οὗ ὁ Χριστὸς ἀποχαϑηλωϑεὶς 

ἐσμυρνίσϑη [Ἰωάνν. ιϑ', 38-42]. Τὸν λίϑον τοῦτον ἀποχοπέντα. 

ἀυδρομήχη δὲ ὄντα χαὶ τὴν χροιὰν ἐρυϑρόν, εἶχεν ἐν ἑαυτῷ ὁ ἐν 

ἜἘχρέσῳ ναὸς τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου [Νιχήτας Χωνιάτης, 

σ. 289] τὸ πότε μέντοι χαὶ πῶς ἐξ ᾿ἱἹεροσολύμων εἰς Ἵφεσον ὁ 

λίϑος ἐχεῖνος ἀνεχομίσϑη. ἐχεῖϑεν ὃὲ πάλιν εἰς Κωνσταντινοῦ- 

πολιν, διδάσχει χατὰ λεπτὸν Ἰωάννης ὁ Κίνναμος, “οὗτος " (ὁ 

λΙανου ὴλ) λέγων “χαὶ τὸν ἐν ᾿Εφέσῳ παλαιοῦ τοῦ χρόνου χείμενον 

λίϑον ἱερὸν μεγαλοπρεπῶς εἰς Βυζάντιον ἀναγαγὼν (ἔτε: 116θ9-ῳ) 

τοῖς τῇδε λοιποῖς ἀπέδωχεν ἁγίοις" ὅστις δὲ ὁ λίϑος οὗτος χαὶ 

ὅϑεν εἰς Ἐφεσίων ἦλϑε τὴν γῆν, ὁ λόγος ἑξῆς διηγήσεται. Τέλος 

ἤδη τὸ χατὰ τὸν σταυρὸν εἶχε τῷ σωτῆρι μυστήριον χαὶ παρα- 

λαβοῦσα τοῦτον ἢ μήτηρ ἀνέχλινέ τε ὕπτιον, ὡς νόμος, ἐπὶ τοῦ 

λίϑου τοῦδε, χαὶ ἐπ'πεσοῦσα 3ύϑιον ἀνώμωξεν. ὁποῖα εἰχός" μὺυ- 

ρομένης δὲ τὰ ὀάχρηα τῷ λίϑῳ πελάζοντα ἔτι χαὶ νῦν ἀναπόνι- 

πτὰ μένουσι" πρᾶγμα τεράστιον οἷον τοῦτον δὴ τὸν λίϑον ἢ ἐχ 

Μαγδαλᾶ φασιν ἀναλαβοῦσα Μαρία ἔπλει Ρώμης εὐϑύ, ἐφ᾽ ᾧ χα’- 

σαρι ἐς ὄψιν ἐλθοῦσα Τιβερίῳ, Πιλάτου χαὶ Ἰουδαίων τῶν ἀδίχων 

Ἰησοῦ χατερεῖ φονευτῶ:" ἀλλὰ τύχῃ τοὶ ἐς τὸν ᾿Εφεσίων λιμένα 

χατάρασα, αὐτὸν μὲν ἐενταῦϑα ἔλιπεν, ἣ δὲ ἐχεῖϑεν ἀφεῖσα ἐπὶ 

Ῥώμην ἀνήγετο᾽ ἐξ ἐχείνου ὃξ χαὶ ἄχρι τοῦ νῦν ὁ λίϑος ἐνταῦϑα 

διετέλεσεν ὦν. ᾿Αχϑέντα τὸὐΐνυν ἐς τὴν Δαμάλεως περαίαν, πομπὴ 

τοῦτον ἐχ Βυζαντίου διαδέχεται λαμπρά" ἐπλήρο» δὲ ταύτην τὸ 

Ῥωμαίων τε γερούσιον ἅπαν χαὶ ὅσον ἐν ἱεροπόλοις χαὶ φίλοις 
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χαὶ ἐν μονασταῖς ἦν, Λουχᾶ τοῦ τηνιχάδςε τὴν ἐχχλησίαν ἰϑύνοντος 

χαὶ βασιλέως τέλους ἐχατέρου προαρχόντων᾽ βασιλεὺς μέντο: χαὶ 

τὸν ὦμον ὑπέσχε τῷ λίϑῳ" (Κινν. ΤΥ̓́, η). Τοῦτον μὲν οὖν τὸν 

λίϑον ἐξ Ἐφέσου μετεχόμισεν εἰς Κωνσταντινούπολιν ὁ αὐτοχρά- 

τωρ Μανουὴλ ὁ Κομνηνός, ὡς ἢ πρὸς τὸν λίϑον αὐτὸν ἀσμα- 

τιχὴ διδάσχε! ἀχολουϑία, χαταϑέμενος αὐτὸν ἐν τῇ μονῇ τοῦ Παν- 

τοχράτορος᾽ ποιητὴς δὲ τῆς ἀχολουϑίάς ἐστὶν ὁ χρονογράφος Σχυ- 

λίτζης (ὅρα σ. 181) Γ᾿εώργιος. οὗ καὶ ἕτεροι σῴζονται τύποις 

ἀνέχδοτοι ἀσματιχο!ὶ χανόνες [[Ἱεροσολ. Βιβλιοϑήχη, τ. ΗΙ, σ. 148, 

8549. 1,.. ΑΙ]Δ1 46 (ἀθογρὶϊβ ἐν τῇ ΒΙθ] οί Πθ68 στάθοα τῶν 

ἘΔΌΓΙΟ1-Ηλγ]165, τ. ΧΙ], σ. 877). ---- Σελ. 181], 5, πλάχας - - 

παροισιρησαγτος] ᾿Εξόδου λβ΄, 19 [11 λέϑο» τὸ» ἀκρόγωνο») 
Ἡσαΐου χη, 16. Ψαλμ. ιζ΄, 22. Ἔφεσ. β΄, 20. Πέτρου 1, ἅ΄. 

6 [186 προσοέσωμιε») ὅρα σύχιον: «οἴσω με ν' χομίσωμεν, φέ- 

ρωμεν, ἄξωμεν»" ἀλλὰ χαὶ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἐμόρφωσε τὸ 

ἀντεισοίσωμεν, ὃ χαχῶς ὃ Αὐντᾶγ διώρϑωσεν εἰς «φέρε -- 

ἀντεισοίσομεν» [Κατηχ. σ. 22] [28.060 ᾿ϑὥπληρωσε - - ἔγ- 

ι{ι0}}] Ἡσαΐου χη΄, 16 [|81 1ὴ» πέτραν - - βλύξονσα»] ᾿Εἰξόδο" 

ιζ΄, θ.-ξελ. 182, 4,4, Πρβλ. ἾἌσμα ᾽Ασμάτων, γ΄, 11 «ϑυγα- 

τέρες Σιών, ἐξέλθατε χαὶ ἴδετε ἐν τῷ βασιλεῖ Σαλωμών, ἐν τῷ 

στεφάνῳ ᾧ ἐστεφάνωσεν αὐτὸν» χτλ. [11 ὄρος ἄιμητον, λέϑος 

(ἐξ) οὐ ἐτμη) ϑὴ} ἐχ μετρικῆς ἀνάγκης προσϑετέον ὧδε τὸ ἐξ᾽ 

ὅρα χαὶ σελ. 188 42, ἔνϑα ὁ Σχυλίτξης ἔγραψε: «τὸ ὄρος - - 

ἐξ οὐ ἀλάξευστος λίϑος, Χριστός, τέτμηται». Πρβλ. Δανιὴλ 3΄. 

84᾽ «ἀπεσχίσῦη λίϑος ἐξ ὄρους ἄνευ χειρῶν». ᾿Αλλὰ χαὶ ᾿Ιῳᾶν- 

νης ὁ Εὐχαΐτων ἔν τινι τροπαρίῳ γράφει: «Χαῖρε ὄρος ἀλαξευ- 

τον - -, ἐξ οὐ ἐτμήϑη λίϑος, τὰ εἴδωλα συντρίβων» χὲ [Νιχο- 

ὄημου Θεοτοχάριον, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1849, σ. 125]. Τὸ 

ὄρος καὶ τὸν λίϑον αὐτόν, ὃν ἄτμητον χαὶ ἀλάξευτον Σχ"- 

λίτζης ὠνόμασεν, ἕτεροι μελῳδοὶ συνωνύμως ὀνομάζουσιν ἀλα - 

τόμητον, ὡς ὁ Εὐχαΐτων χαὶ Ἰωάννης ὁ Δαμασχηνός [ΑἩΠ]|0- 

Ἰορὶᾶ στᾶθοδ ΟδΓπι. ΟἸ ΓΒ. Δ ΠΟΓπι, σ. 288], χαὶ ἀχειρότμητον 

ΓΕϊρμολόγιον, Βενετία 1888, σ. 80. Θεοτοχάριον, σ. 98].---Σελ. 
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18ὅ, 1 σὺν ὡδαῖς ἐφυκμενέοες] πρβλ. σ. 187, 18 «ὑπαντῶντας 

ᾧδαῖς σὺν ἐφυμνίοις» τε σὺν ἐφυμνίοις ᾧδαῖς [14 ἐνεέληται] οὕτω 

Ἰραφε ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ χώδιχι ἐγεέληκται" ὅρα Ἡσύχιον ἐν τῇ 

λέξει ἐνείληται. --Σελ. 187, 26 βίβλῳ σῳξζομένω»)} πρβλ. 

Φιλιπ. δ΄, 8 «ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς». Ἔ3ρ. ιβ΄, 28 «ἐν 

οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων»" περὶ δὲ τῶν σῳζομένων ὅρα Λουκᾶ 

ιγ͵, 28. Πράξ. β΄, 47. Κορινϑ, 1, α΄, 18. Κορινῦ. 2, β΄, 1ὅ.---Σελ. 

188, 5 ὀϑόνια λιπὼ»γ] πρβλ. Λουχ. χῦ΄͵ 12. Ἰωάανν. χ΄, 6. 

Σελ. 190. Σημειώσεις τινὲς εἰς τὸν βίον τοῦ ὁσίου» 

Σάβα τοῦ Νέου. --- Τὸ ἐν τῷ Βατοπεδινῷ χώδιχι ἀπόγραφον 

τούτου τοῦ βίου εἶδε καὶ Πορφύριος ὁ Οὐσπένσχης, ἀντιγραψά- 

μενος ἐξ αὐτοῦ τεμάχη τινά' ὅρα δὲ ταῦτα ἐν τῇ Ποτορίη 

Αθοβᾶ. 8015 111. Οταβα. βτοροῦ. Ἔν Πετρουπόλει 1892, σ. 

657, 6ῦ8, 726, 727. --- Σελ. 821-324. “Ὅρα Ἰωάνν. Καντα- 
χουζηνοῦ τ. 11, σ, 209 -211᾽ «ἃ οἱ ἐν Αϑῳ ἀναγνόντες χαὶ 

προσήχουσαν αὐτοῖς τὴν ὑπὲρ τῶν τοιούτων σπουδὴν χαὶ προϑυ- 

μίαν οἰηϑέντες, οἷα δὴ ὑπὲρ τῆς χοινῆς ὠφελείας ἐσομένην, χαὶ 

παραϑήξαντες ἀλλήλους, ἐχ πάντων ὅ τε πρῶτος ἐχλεγέντες 

Ἰσαάχ, ἀνὴρ τίμιος καὶ ἀρετῆς εἰς ἄχρον ἐληλαχώς, χαὶ ὁ τῆς 

λαύρας Ἡγούμενος Μαχάριος, χαὶ ἕτεροι τῶν χατὰ τὸ ὄρος φρον- 

τιστηρίων “ἢγουμένων οὐχ ὀλίγοι" σὺν τούτοις δὲ χαὶ ὃ χρόνῳ 

ὕστερον τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐχχλησίας πατριάρχης γεγονώς. 

εἰς τὸν ἱερέων ἔτι τότε χορὸν τελῶν Κάλλιστος, καὶ Σαβάς, ὃς 

πρὸς τῇ Βατοπεδίου μονῇ τὸν ἀσχητιχὸν ἤνυς δρόμον χαὶ πολλοὺς 

"πὲρ ἀρετῆς χαὶ ϑαυμασίους ἐπεδείξατο ἀγῶνας. εἰς Βυζάντιον 

ἀφίχοντο" βασιλίδι τε συγγενόμενοι, καὶ πατριάρχου χαὶ τῶν περὶ 

αὐτὸν συνωμοτῶν παρόντων, “ Ἡμεῖς ᾿ ἔφασαν “᾿τὴν χατασχοῦσαν 

Ῥωμαίους ὁρῶντες συμφοράν, δεινὰ μὲν φόμεϑα τὰ πραττόμενα 

χαὶ πέρα δεινῶν: οὐδὲν δὲ πλέον πρὸς ἐπιχουρίαν καὶ ἀποτροπὴν 

τῶν δεινῶν δυνάμενοι συμβάλλεσϑαι, τῶν ἄλλων ἀμελήσαντες, 

ὑπὲρ τῶν χοινῇ συμφερόντων ἐδεόμεϑα Θεοῦ, τοῦ μόνου στῆσαι 

δυναμένου τὰς προσδοχωμένας συμφοράς. Νυνὶ ὃὲ τὸ διεστηχὸ 

--- --“’ -.- »----- ----..ὥὕ -- -- ΕΞ --- --- -- - ας χΞ ον 
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τῶν Ῥωμαίων ἰδόντες μέρος ἀσμένως χωροῦν πρὸς τὴν εἰρήνην 

καὶ μάλιστα ὅπερ δόχησιν παρεῖχε τὴν αἰτίαν παρασχέσϑαι τῆς 

διαφορᾶς, χαὶ Θεῷ τῷ τῆς εἰρήνης χορηγῷ πολλὰς χάριτας ὁμο- 

λογήσαντες χαὶ γῆρας χαὶ σωματιχὴν ἀσϑένειαν χαὶ τοὺς περὶ τὴν 

ὁδοιπορίαν πόνους παριδόντες, ἥχομεν δεησόμενοι καὶ ὑμῶν, δέ- 

χεσϑαι τὴν εἰρήνην χαὶ μὴ διὰ φιλονειχίαν τὴν Ῥωμαίων ἣγε- 

μονίαν νῦν τε διαφϑειρομένην περιορᾶν χαὶ ἔτι δεινότερα προσδο- 

χωμένην πάσχειν, ἂν μὴ ταχέως ὁ πόλεμος χαταλυϑῇ. Ελεον 

ον καὶ αὐτοὶ λαβόντες τῶν ὁσημέραι χεομένων αἱμάτων χαὶ τῶν 

δεσμωτηρίοις χατεχομένων χαὶ τῶν ἐλαυνομένων χαὶ ἀνήχεστα 

πασχόντων ἀνδρώπων. χυρώσατε τὴν εἰρήνην χαὶ τῶν πολλῶν καὶ 
“Ἕ χαλεπῶν χινδύνων ἀπαλλάξατε Ῥωμαίους, ὡς ἂν Θεός τε ὁ τῆς 

εἰρήνης χορηγὸς δοξασϑῇ χαὶ βασιλίς τε χαὶ πατρ'άρχης καὶ ὑμεῖς 

Ἢ σύγχλητος οὐ παρὰ πάντων μόνον Ῥωμαίων, ἀλλὰ χαὶ ἡμῶν 

τῶν ταπεινῶν ἀξίας χομίζησὺς εὐχαριστίας τῆς προϑυμίας τῆς 

περὶ τὰ χαλὰ καὶ τῆς χηδεμονίας τῶν διὰ τὸν πόλεμον ἁπανταχοῦ 
». , 4 “ . “ 49 4 “-“ Ἁ , 9 

διαφρϑειρομένων ἀνθρώπων ἀναιτίων ", Πρὸς ταῦτα βασιλὶς μὲν οὐ- 

δὲν ἔπασχε δεινόν, ἀλλὰ χαὶ χατὰ γνώμην ᾧετο εἰρῆσϑαι αὐτῇ 

τοὺς λόγους».--- Σελ. 824, 4.2. Ὁ Φιλόϑεος ἀπεσιώπησε τὰ γε- 

νόμενα περὶ τοὺς ᾿Αγιορείτας ἐν Κωνσταντινουπόλει ὑπὸ τῶν ἀντι- 

χανταχουζηνῶν. Ὅρα Κανταχουζ. τ. Π, σ. 212-218 «Παρεχά- 

λοὺῦν τε (οἱ ἀντικανταχουζηνοὶ) τοὺς δήμους ὑπὲρ τῶν βασιλέως 

παίδων, ὀρφανῶν ὄντων πατρός, ἀγαναχτεῖν χαὶ ἀμύνεσθαι τὸν 
ᾺΝ  ω,, 5 Ὕ Ἁ ι ν 9 ’ ἧς , -“Ἔ- ᾿ ν ἀδιχοῦντα᾽ οὐ δὴ ἕνεχα ἐσχέψαντο συγχρούειν πρὸς ἑαυτοὺς τοὺς 

μοναχούς, χαὶ Μαχάριον μὲν τὸν Λαύρας ἡγούμενον, Θεσσαλονίχης 

μητροπολίτην ἀποδείξαντες, ἔπεισαν οὐ πρὸς τοὺς ἄλλους μόνον 

διενεχϑῆναι μοναχοὺς καὶ Κανταχουζηνισμὸν αὐτῶν χατηγορεῖν, 

τι δὴ τὸν φίλον ὁρῶντες ἀπολεῖσθαι ὑπὸ τοῦ χοινοῦ πολέμου 
-ἦ μὴ ’ " , .Ψ Ἁ Ἁ [4 ’ «ν 

χιυδυνεύοντα, ἐν ζήλου μοίρᾳ καὶ τῆς πρὸς τὰ βελτίω συμβουλῆς 

ἥκουσιν ἐχείνῳ βοηϑήσοντες" ἀλλὰ χαὶ βασιλέως πολλὰς χαταχέειν 

λοιδορίας χαὶ οὐδὲν ἐχείνων ἀπολείπεσθαι τὴν εἰς αὐτὸν πιχρίαν. 

ὍὌϑεν χαὶ γενόμενος ἐν Θεσσαλονίχῃ οὐδενὴς τῶν ἐχεῖσε τολμη- 

ϑέντων ἐπὶ ὠμότητι καὶ πονηρίᾳ βεβοημένων ἀπελείπετο: πρῶτον 
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δ ξ ἐν τῇ μονῇ τῇ προσαγορευομένη Πέτρᾳ ἀπρόιτον μένειν χα- 

τεδίχασαν, προνοίας τῆς εἰς τὸ σῶμα προσηχούσης οὐδεμιᾶς ἀπο- 
Υ ΔΙ δλ Α , 9 -- «Ὁ φ ’ Ἁ 

σ“τερήσαντες᾿ Σαβὰν ὃς διὰ τὸ ἀρετῇ τῶν ἄλλων ὑπερέχειν χαὶ 

()»ν:ὕ γνωριμώτατον τοῦ βασιλέως φίλων εἶναι, ἐπεὶ μὴ συμφρονεῖν αὐὖ- 

τοῖς ἐβούλετο, ἐν ἑτέρᾳ μονῇ τῇ Χώρᾳ προσαγορευομένῃ μένειν 

καὶ αὐτὸν ἐψηφίσαντο ἀπρόιτον' βουλομένων δὲ χαὶ προνοίας ἀξιοῦν 

πολλῆς, οὐ χατεδέξατο, μὴ δίχαιον εἶναι, φάσχων, ἐχ τῶν αἵμασ! 

χαὶ φόνοις χαιρόντων τι λαβεῖν τοῦτο δὲ μόνον εἰπών, ὡς τὸν 

ὑπὸ Θεοῦ φρουρούμενον οὐδεμιᾷ τινι μηχανῇ δυνατὸν ὑπ᾽ οὐδενὸς 

διαφϑαρῆναι, ἢσυχίαν ἦγε᾽ τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἅπασιν, οὐ μάλιστα 

ἀξιολόγοις οὖσι, τὴν εἰς τὰς ἰδίας μονὰς ἐπέτρεπον ἐπάνοδον. 

Περὶ μὲν οὖν τὴν τῶν μοναχῶν πρεσβείαν τοιαῦτα πατριάρχῃ καὶ 

τοῖς συνωμόταις ἐτελεῖτο». --- [ἃ ἐν τῷ βίῳ τοῦ ὁσίου Σάβα τυ- 

πωϑέντα ἐσφραλμένως ὅρα ἐν ταῖς σελ. 414-41 θ᾽ νῦν δὲ σημειοῦνται 

ὦδε τὰ ἐν τῇ τυπώσει τοῦ χειμένου παραλειφϑέντα τῶν χωδίχων 

ἀναγνώσματα. ---Σελ. 196, 15 ὑπέδειξε) ἐδέδαξε Μ.---Σελ. 208. 

τ γενομέγον Β ᾿ ι9 κατιαβαλλόμεγος Β.--- Σελ. 208,51 ὥσπερ) 

ὥσπερ ΒΜ’ ἴσως: «ὅπερ δὴ τοῖς ἐχεῖ νόμος» ---Σελ, 2909, 15 γώ- 

τοις Β.---Σελ. 211,25 χκαέτε Β ]} 43 ἐπετηδέα Β.--- Σελ. 216, ο« 

ἐπιρέπιει Ἐ. --- Σελ. 217. 1 μόνῃς Β. -τ- Σελ. 2318, χτ΄ῖ]Ὰ΄ πᾶν 

τῶον ἐμπιπλῶν Μ.---Σελ. 230, 48. γύσα» Β. --- Σελ. 222, 9 

ἐγχυμένης Β || 9 ὁποσοῦν Β. -- Σελ. 228, 1 ὅσω Β Ϊ] 94 

ἀπητῃ Β. --- Σελ. 228, 15 ἀοέδημον Β [[ 20 περυχῶς Β. --- 

Σελ. 229,5 φιλογνικεῖς Β. -- Σελ. 282, τ΄΄χῖ΄1΄ φοβερύιϊιερως Β.---- 
Σελ. 29ὅ, 19 τὸ μέσο» Β.---Σελ. 248, 0 ἀρχὴν ὑπώπιενον 

Ν].- Σελ. 244, τὸ τὲ Μ, σοῦ Β. --- Σελ. 245, ὁ᾽ ἑαυτοῦ Μ, 

αὐτὸν Β |) 28 ὦ] ἐκ Β.--Σελ. 260, 29 ἐσχυρόιϊιερα Β.---Σελ. 

201, ὅ ἐρριμένω Β. -- Σελ. 286, υ Αὐεωώπα» Β |] ο5 κατὰ 

τρυφῶν Ἐ.---Σελ. 227, 1 δοματέον Β.|} τὲ παγπλη ἱ)εὲ Β---- 
Σελ. 260, 5 προλαβοῦσα Β. --- Σελ. 264, 8 αὐτοῖς] αὐτῆς 

[3.---268, 9 δαμψμλείαν» ΒΔῖ.--Σελ. 17, 5. ϑερέονς 18.--ΟΣ:ελ. 

218 ϑεολογέᾳ Μ, ϑεολύγοις Β. --- Σελ. 279, 25 ἐσομέγῃης 
ἰ}.-Σελ. 288, 950 ἑτέροῶϑε» Β.---289. 16 μηδοποστιοῦν Β.--τ 
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Σελ. 291, 1 προσβάλλων Β.---Σελ. 296, .« σύνεσις ΜΝ, σύν- 

ὕεσις Β. --- Σελ, 802, 51 περεόψει Β. --- Σελ. 808, 3. ἐϑέ- 

λοις Β.--ελ, 804, 30 δυο δαιεξν ει Β.---ξελ. 309, τὸ φο- 

ροητῶ 8. --- Σελ. 810, τι6 ἀναζεῖ Β ||} 29,30 ταὐύτῃ»] τούτων 
Β.--αΣελ. 311 ἐπεπήγεισαν ΜΒ.--- Σελ. 8382, 4 τοῦτο Β Ϊ] 19 
ἄγνειμε Β.---Σελ. 8527, 4 μέγτι Ἐ.---Σελ. 829, 16 ἐνόση Β.--- 

Σελ. 8330, τι6 ἀπωγνασίζαι Β [ττ ὠφεληϑῶσι Β.|} 25 ἀτιϑασ- 

σον Β |} 22,5 ἀπὸ πέμπογτος Β. --- Σελ. 8384, 8 μυη ϑεὲς 

ϑειοτέρας Μ.---Σελ. 849, τ ϑεωρήσομε» Β,---Σελ. 8561, τ 

φελαληλω 8. --- Σελ. 858, ν ἐχπέλον Β || τὸ ἐπισκοτοῖ Ν. --- 

Σελ. 856, 11.125 προβαένει Β |] 55 καιτιηλεγμένων Β. --- Σελ. 
807, ιττ ἔχρησε Β.---Ἐν τῷ Β αἱ μεμονωμέναι προϑέσεις εἰσὶν 

ἡνωμέναι σχεδὸν ἁπανταχοῦ ταῖς ἑπομέναις αὐταῖς λέξεσι, ταῖς 

ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομέναις. 



Πα  Ζθα Ὁγ (σοοσίςο 

---- 



ΠΙΝΑΞ ΚΥΡΙΩ͂Ν ΟΝΌΜΑΤΟΝ 

᾿Ααρὼν ὁ ἀδελφὸς τοῦ προφήτου 

Μωύσέως.---17, 25, ὕ0. 

421. 

᾿Αβασσάν.---128, 124.125, 429, 

᾿Αββαχοὺμ ὁ προφήτης.---110. 

᾿Αβελβούς, νομοϑέτης ᾿Ιουδαῖος, 

υἱὸς τοῦ Γαμαλιήλ.----80, 58, 

60, 61], 419. 
ἼΑβιβος, υἱὸς τοῦ Γαμαλιήλ. --- 

81, 83, 89. 
᾿Αβραὰμ ἢ ᾿Αβραὰμ ὁ προτπά- 

τωρ.---16, 49, ὅ0, 71], 155, 

218, 9929. 
᾿Αβραάμιος ὃ ἅτγιος.---377, 378. 

᾿Αβραμιαῖαι ἀρεταί ---1 58. 
Αβυδος.---Θὅ. 

᾿Αγάϑων ὁ ἅγιος ἀββᾶς. ---- 852. 

Αγαρ.---144, 148. 

᾿Αγαρηνοί. ---177. 

Αγγελος, Αγγελοι. --- 11, 14, 

17, 20, 26, 27, 29, 42, 48, 

44, 417, 82, 82, 64, 66, ΤΙ, 
77, 81, 108, 110, 111, 108, 
184, 200, 219, 220, 232, 
284, 29, 2600, 268, 266, 

2609, 270, 272, 

289, 800, 818, 

518, 319, 8520, 848, 849, 
9δὅ, 866, 867, 368, 372. 

᾿Αγία Πόλις Ξε Ἱερουσαλύμ..----1 45, 

582. 
Ἅγιος Λίϑος, ἐτ᾽ οὗ ἐσμυρνίσὑη 

ὃ Χριστός.---180 χέ. 424. 
᾿Αγίου Τάφου Κουβούχλιον.----424. 

᾿Αδὰμ ὁ προπάτωρ.---110, 182, 

156,168ὅ,8568,3871,874,581. 

“Αδης.---ῦ, 188, 367, 868. 
᾿Αδριανός, μαϑητὴς τοῦ ὁσίου" 

Ἱλαρίωνος. ---1928. 

᾿Αδρίας.---126. 

᾿Αειλέα--Ξ ᾿ἈΑειλὰ 

--94, 451. 
᾿Αϑανάσιος, χαϑολιχὸς τῶν Ἶα- 

χωβιτῶν. ---146, 147. 

᾿Αϑανασίου τοῦ ᾿Αϑωνίτου λα"- 

ρα. ---180, 190, 3521, 403, 

418, 424, 4936. 

᾿Αϑανάσιος ὁ Μέγας .---οὔῦά, 9278. 
᾿Αϑανάσιος μεγαλομάρτυς ὁ ἐν τῷ 

Κλύσματι. ---8560 χέ. 

74, 
816, 

270, 

917, 

“« ὃς 3 

(χῶόσ. Αχιλέα!. 
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᾿Αϑανάσιος, πατριάρχης Κων- 

σταντινουπόλεως.---419. 

Αϑῆναι.---290. 

᾿Αϑηνογένης ὁ ἅγιος μάρτυς. --- 

401. 

ἼΛϑως.---190, 199, 210, 2183, 

2380, 241, 298. 298, 30], 

520, 827, 380, 426. 

Αἰγαῖον πέλαγος .----241. 328. 

Αἰγυπτία. ---14,. 2588. 

Αἰγυπτιαχὴ ἀρχή.----862. 

Αἰγύπτιος, Αἰγύπτιοι. --- 144. 

115, 867, 403. 

Λίγυπτος. -- ὀΟὅ0, 5], 84, 8, 

91, 92, 98, 120. 1383, 140, 

144, 1458, 114, 361, 362. 

Αἰϑιοπία.---567. 

Αἰλιέων πόλις -- Ἱερουσαλήμ. -- 

1, 3, 4. 

᾿Αχέφαλοι.----168. 

᾿Αχίνδυνος (Γρηγόριος). ---- 8582, 

998. 

᾿Αλεξάνδρεια.--- 8, 4, 84, 128, 

144, 140. 
᾿Αλεξανδρεύς, ᾿Αλεξανδρεῖς. --- 28, 

ὅ6, 142. 
᾿Αλεξανδὸρέων πόλις -- ᾿Αλεξάν- 

ὄρεια.---4, 361. 

᾿Αλέξανδρος συγχλητιχός, ---- 40, 

4δ, 68, 66. 

᾿Αλέξανδρος ὁ Μαχεδών .---88. 

᾿Αλέξανδρος (ἐπίσχοπος ᾿Αλεξαν- 

ὀρείας). --- 838. 
᾽Λλώνη.---181. 

᾿Αμορραῖοι. ---α80. 

᾿Ανανίας ὁ ἐν ταῖς Πράξεσι τῶν 

᾿Αποστόλων ἀναφερόμενος. - -- 

85, 112. 
᾿Αναστασίας τῆς ἁγίας μάρτυρος 

ναὸς ἐν ᾿ρεσσῷ τῆς νήσου 

«λέσβο».----1 78. 

᾿Αναστασίου τοῦ Πέρσου βίος. --- 

391, 392. 

᾿Ανατολή.---127, 170. 

᾿Ανὸράγαῦοι.----84., 86, 411. 
᾿Ανδρέας Ἱἱεροσολυμίτης.----] 69 χέ. 

422, 423. 

᾿Ανὸρέας ([]αλαιολόγος, Θεσσαλο- 

νιχεύς).----8.27, 828, 329, 380. 
᾿Ανὸρόνιχος 3΄ ὁ Παλαιολόγος. ---- 

210, 29], 119. 

᾿Αντιόχεια.---Ω., 8, 286. 

᾿Αντιογέων ἐχχλησία.---1 460. 

᾿Αντίοχος τριβοῦνος. --- 17. 

᾿Αντώνιος ὁ μέγὰς ὅσιος. ---- 84. 

8ὅ, 88, 90, 91, 99, 108, 
118, 120, 121, 122, 128. 

2δῦ, 257, 278. 
ὕλνω Θηβαῖοι. .---861. 

᾿Απάμεια Συρίας. --- 4. 

᾿Απελλῆς ὁ καὶ Ναόδωρος.---8588. 

᾿Απόλλων.---3, 14. 

᾿Αποστόλων Πραξεις. ---- 81, 88. 

Δραβες.----2602, 8376. 
᾿Αραβιχὸς λύχος.----381. 

᾿Αρειανϑδί. --- 120, 128. 
ἽἼΑρειος.---160, 88. 

᾿Αρισταινέτη συγχλητιχή. --- 90, 

118. 

᾿Αριστοτέλης. ---19. 
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᾿Αργάγγελοι. ---11,17, 182, 282, 

411. 

᾿Αρχέλαός τις .----21. 
᾿Ασία. --- 216. 

᾿Ασ!ανοί. ---86. 

᾿Ασχάλων. ---48, 68, 897. 

᾿Αττάλεια.----869. 

Αὐγουστοευφρατησίων ἐπαρχία. --- 

561. 

᾿Αφροδίτη.--- 1] 4. 

᾿Αφροδιτῶν πόλις.---120, 122. 

᾿Αγαιμενίδαι.----210, 214. 

᾿Αχιλέα---᾽ Ἀειλέα.---94. 

᾿Αχιλλεύς.----88. 

Βαβυλών, πόλις τῆς Αἰγύπτου. --- 

120. 

Βαβυλωνία.----598. 

Βαϊσανὸς διάχονος. --- 120, 122. 

Βάχχος ὁ μεγαλομάρτυς.---861. 

Βαπτιστής--- Ἰωάννης ὁ ΠΙρόδρο- 

μος.---208, 290. 

Βάρβαρος.---246. 

Βαρβάρων γῆ.---129. 

Βάρδας ὁ χαῖσαρ.---409. 

Βαρλαὰμ, ὁ Καλαβρός.---8381. 

Βασάν.----δ0. 

Βασίλειος ὁ Μέγας.---Δοὅ. 

Βασιλεύουσα---Κ ὠνσταντινούπολ!ς. 

-.400, 419. 

Βασιλὶς τῶν πόλεων-Ξ-ΞἸΚωνσταν- 

τινούπολις.---7, 89, 66, 419. 

Βατοπέδιον..---1, 137, 169, 190, 

21ὅ, 299, 520, 329, 420. 

Βελίαρ.----825. 

Βίβλος συριαχή.--- 29. 
γ. 

Βίβλος ἢ πανατία. --- 48. 

Βιτύλιον.---119. 

Βλάσσα τῆς Σιχελίας. ---120͵ 422. 

Βλαχέρναι. ---176. 

Βουχόλια ἐν Αἰγύπτῳ. -- 188. 

Βρεβίλιμβον. ἐμπόριον τῆς Δαλ- 

ματίας.---181, 422. 

Βρούχιον, χωρίον πλησίον ᾿Αλε- 

ξανδρείας. --- 198, 124, 120. 
Βυζάντιοι. ---24]1, 298. 

Βυζάντιον. ---- 40, 41, 42, 48, 

291, 828, 338, 4324, 426. 

Γαβριὴλ ὁ ̓ Αρχάγγελος. --Θ, 269. 
Γαβριὴλ Λημναῖος, προηγούμε- 

νος τῆς λαύρας τοῦ ἁγίου ᾿Αϑα- 

νασίου τοῦ ᾿Αϑωνίτου 1776.--- 

419. 

Γάδειρα. --- 279. 

Γάζα. --- 8ὅ, 90, 91, 92, 96, 

100, 118. 
Γαϊαῖοι.---Ο0], 97, 124. 

Γαζαίων πόλις.----84. 

Γαληνός.---19. 

Γαλιλαία. ---880, 388. 

Γαλιλαῖοι.-----3, 4. 

Γαλιλαῖον μυστήριον.---6, 411. 

Γαμαλιὴλ ὁ νομοδιδάσχαλος.----29, 

90, 82, 38, 34, 86, ὅ8, 89, 

57, ὅ8, 600, 61. 

Γεννάδιος, προηγούμενος τῆς λαύ- 

ρας τοῦ ἁγίου ᾿Αϑανασίου τοῦ 

᾿Αϑωνίτου 1770.---419. 

Γεντιλίων σχολη.---361. 

Γερασίμου τοῦ ἀββᾶ βίος.---396. 

Γεώργιος Δαμασχηνός, πατὴρ τοῦ 

28 
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ἁγίου ᾿Ανόρξο) τοῦ ἹἹεροσολυ- 

μἱτου.---Ττὸ. 

Γεώργιος Σχυλίτζης.---425. 
"ιεζί,---Οδ, 

Γολιάῦ, ---147, 186. 

Γολινδοῦ τῆς ὁσίας βίος 392- 

596, 408. 
Γραφὴ ἣ Γραφαὶ αἱ ἱεραί.----8, 

9, 1ὅ, 81, 88, 34, 49, 60, 

71, 10, 88, 100, 101, 11, 

140, 171, 190, 197, 248, 

202, 820, 327, 561. 

Γρηγορία. μήτηρ τοῦ ἀγ[0») ᾿Αν- 

ὃρέο) τοῦ Ἱεροσολυμίτου. ---ο 

110. 

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. --- 272, 

278. 

Γρηγόριος ὁ Θαυματουργός. -- 

940. 

Δαιμόνιον, Δαιμόνια. --- 44, 66, 

94. 138, 134. 

Δαΐίμων, Δαίμονες.---ΑΟ, 12, 19, 

22, 28, 24, 44, ΤΊ, 81, 8ῦ, 

86, 92, 93, 94, 90, 97, 98, 

99, 100, 101, 102, 108, 

114, 117, 120, 127, 188, 

901 8,294. 299... 992; 

201, 2710, 804, 862, 864, 

96ῦ, 571, 8710, 88], 411. 

Δαλματία.---129, 131. 

Δαμάλεως περαία.--- 424. 

Δαμασχηνὸς (Ἰωάννης). -- 2354, 

ΦΟὔδ, 270, 404, 40. 

Δαμασχηνῶν εὐνάργης.--21 "- 

Δαμασχός.---189,170,286, 288. 

Δαματαλία ἣ Δαματαλιά.---84,86. 

Δανιὴλ ὁ προφήτης.--- 83, 188, 

208, 269, 288, 394, 408. 
Δανιὴλ ὁ στυλίτης.---848. 

Δαυὶδ ὃ προτφύτης. 11, Τὰς 

1068, 108, 147, 11τὅ, 182, 

184, 18δ, 186, 194, 518, 

221, 222, 280, 848. 
Δέχιος αὐτοχράτωρ.---388. 

Δελεγαβριά.---84, 86. 

Δεσποτιχὸς Τάφος. -- 944 

9. 90. δ᾽. δύ, 

ὅ8, 80, 102, 108, 124, 167, 

249, 8θ4, 8660, 3741. 
Διογένης ὃ χηνιχός.----889, 

Διόδωρος ἅγιος μάρτυς. -- 384. 

Διοχλητιανὸς αὐτοχράτωρ.---1, 2, 

ὃ, 8, 17, 27, 860. 

Διομήδους τοῦ ἁγίου μάρτυρος μο- 

ναστήριον ἐν Κωνσταντ'ινουπό- 

λει. --292, 

Διονύσιος ᾿Αρεοπαγίτης.---204. 

Διονυσίου μονὴ ἔν τῷ ᾿Αγίῳ 

ὍὌρει.---Ἰ 1, 169, 8392. 

Δοσίϑεος, πατριάρχης Ἱεροσολύ- 

μωὼν.---ὃ899. 

Δημήτριος ὁ μεγαλομάρτυς" ὃ! ἧ- 

γησ'ς περὶ τῆς σχέπης τοῦ τά- 

φοῦ αὐτοῦ.---400, 401. 

Διὸς προάστειον. ----384. 

Διάβολος.--Ἰὅ, 

Δραχόντιος ἐπίσχοπος.---190. 

Δριμέως ὀχύρωμα ἐν Κρήτῃ. --- 

177. 

Δύστρος.---8.28. 

᾿βραϊχὰ ὀνόματα. .--- 4θ. 
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Ἑϑβραῖοι.----89, 46, 60, 868. 

Ἑβραίων γλῶττα.---79. 

Ἔδεσσα. --370, 71, 878, 880, 
982, 888, 391. 

"Εὗνα, σύζυγος Γαμαλιήλ. --- 88. 

᾿Ελεμίας, υἱὸς τοῦ Γαμαλιήλ.---- 88. 

᾿Ελευϑδέριος, ἐπίσχοπος Ἱερ!χούν- 

των.----89, 

᾿Ελςυϑερούπολις.---89, 

᾿Βλισσαῖος ὃ προφήτης.--- 988. 
Ἑλλάς.---291. 

“Ἕλληνες. --- δῦ, 56, 77, 8361, 

ὅθῦ, 410. 

Ἑλληνιχὸς βίος.--- 19, 

'Ἑλληνίς.--ο, 

Ἑλληνισμός.---66. 

᾿Ελλήσποντος.----9241, 8093. 

Ἑλπίδιος ἀπὸ ὑπάρχων.---118. 

᾿Εμμανουήλ--Χριστός.---6. 

᾿Εξώπυλα τῆς πόλεως Ἵερουσα- 

λημ.---83., 

᾿Βπίδαυρος.-- 129, 180. 

᾿Επιφάνιος ὁ Κύπρου. --- 88. 

᾿Ἐπιρί μὴν αἰγυπτιαχός.---807. 

Ἔρισσός--- Ῥρεσσός.---178. 

Ἰωμῆς ὃ Τρισμέγιστος.---10. 

᾿ρυϑρὰ Θάλασσα. --- 50, 94, 

1591, 860, 3868, 807. 

᾿Εσταυρωμένος.---3, 4, 7, 8, 9, 

10, 1. 

Εὐαγγέλια.---81, 92, 99, 116, 

2581, 270. )αγγελίων χα!- 

ρός.---ὃδ6. 

Εὐαγγέλιον, --- 80, 110, 126, 
184, 209, 271, 272. 

Τὰ ὐγενίου ἐν Κωνσταντινουπό- 

λει. ---1 74. 
Ἐῤλάλιος ὁ συναγαγὼν τὰ λείψανὰ 

τοῦ ἁγίου Προχοπίο".---17. 

Εῤνόμιος ὃ αἰἱρεσιάρχης.---16θ0. 
ριπος.-- 290. ᾿ 

Εὐστράτιος, πρεσβύτερος τῆς Με- 

γάλης ᾿Εχχλησίας. --- 890, 408. 

Εὐστράτιος ὁ ὅσιος, ἡγούμενος 

τῆ: μονῆς ᾿Αγαύρο".--- 408. 

Εὐτόνιος ὁ Σεβαστῆς ἐπίσχο- 

πος.--ῦ9. 

Εὐτυχὴς ὁ αἱρεσιάρχης. --- 162, 

1608. 

Εὐφρατησίων: ὅρα Αὐγουστοευ- 

φρατησίων. 

᾿Εφεσίων γῆ χαὶ λιμήν. --- 424. 

ἼΕφεσος.---210, 494, 430. 

ἝἙῴφα.----180, 188, 186. 

᾿Εωσφόρος.---114. 

Ζαζάνους, μαϑητὴς τοῦ ὁσίου Ἱλα- 

ρίωνος. -- 120, 128, 184, 

421. 
Ζανάνους «ἀπὸ τοῦ Μαϊουμᾶ:.--- 

90, 421. 
Φαγαρίας, πατὴρ ᾿Ιῳάννου τοῦ 

Προδρόμο".----278. 

Δεῦγμα τὸ ἐν τῷ Σταυρίῳ τῆς 

Κιωνσταντινο) πόλεως.--- 45,67. 

Ζωῖς Τάφος --οΛλγιος Τάφος. -- 

243. 

Δωσιμᾶς ὁ ἀββᾶς. ----258. 

Ἠλιοὺ ἣ Ἠλίας ὁ προφήτης. ---- 

106, 218. 

Ἡράχλεια ἢ Θραᾳχιχή,.---291. 

: 
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Ἡράχλειος ὁ αὐτοχράτωρ.---Ἰ 48, 

146, 147, 148. 

Ἡραχλῆς.---Ω, 

Ἡσαΐας ὁ προφήτης.---86, 150, 

195, 311, 224, 2386, 280, 

Θεοφάνης ὁ ὁμολογητής.--- 397. 

Θεσσαλονιχεῖς. ---218, 298, 826, 

927. 

Θεσσαλονίχη. ---192, 198, 194, 

912, 214, 241, 293, 826, 

8507, 8518, 814, 820, 857. 
Ἡσύχιος, μαϑητὴς τοῦ ὁσίου “λα- 

ρίωνος.---1117, 125, 128,18, 

134, 18. 
Θαβαϑά, χώμη ἐγγὺς τῆς πόλεως 

Γάτης.---84, 420. 
Θαβώριον ὄρος. ---- 238, 265ῦ, 

256, 270, 273. 
Θάμαρις, μήτηρ τῆ: ἁγίας Θέ- 

χλης.---107. 
Θέχλα ἢ πρωτομάρτος.---107. 

Θεοδοσία συγχλητιχῆ. --- 2, 4, 

9, 18. 
Θεοδοσία, σύζυγος τοῦ χαίσαρος 

Βαάρδα. ---409. 

Θεοδόσιος β΄ ὁ αὐτοχράτωρ.---31. 

Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου λαύρα.---- 

140. 
Θεοδώρα Ῥαούλαινα ΚΚανταχου- 

ζηνὴ ἡ Παλαιολογίνα .---- 897. 

Θεοδώρητος, ἐπίσχοπος Κύρρου.--- 

989. 

Θεύόδωρος, πατριάρχης Ἱεροσο- 

λύμων.---171. 

Θεόδωρος, οἰχονόμος τοῦ Πατριαρ- 

χείου Ἱεροσολύμων. --- 172. 

Θεόδωρος ὁ Στουδίτης. --- 498, 

420. 
Θεόδωρος ὁ Γραπτός.---897. 

Θεομήτωρ.---69, 318. 

529, 400, 427. 

Θετταλία. --- 910. 

Θετταλοί. --- 192, 198. 

Θηβαῖοι: Ανω Θηβαῖοι. 

Θράκη.---210, 291. 
Ἰακὼβ ὃ προπάτωρ. --- 16, 580, 

189. Λίϑος τοῦ Ἰαχώβ. -- 

9718, 380. 

Ἰαχωβῖται.---1460. 

Ἰάχωβος ὁ ᾿Αδελφόϑεος.---80. 

Ἰάχωβος ὁ ἐχ Καρπενησίου, Βατο- 

πεδινὸς ἀρχιμανδρίτης. --- 190. 

Ἰβήρων μονὴ ἐν τῷ ᾿Αγίῳ Ὃρε!. 

--422. 

Ἱεριχούντων ἐπίσχοπος.---89, 40. 

Ἱεριχώ.---1 78. 

Ἱερὸν τὸ ἐν Ἱερουσαλήμ.----38, 

Ἱεροσόλυμα, ᾿ἱἹερουσαλήμ. --- 7, 

29, 31, 852, 39, 40, ΑἹ, 45, 

57, ὅ8, ὅ9, 61, 62, 68, 66, 

67, 714, 79, 80, 93, 187, 

1438, 144, 11ὅ, 1460, 1580, 

151, 1171, 172, 178, 198, 

200, 218, 248, 245, 247, 

286, 297, 8380, 419, 424. 
Πνευματιχὴ ᾿Ιερουσαλύήμ--:ε:"Α- 

ὕως.---820. 

Ἱερώνυμος. ---- 82. 

Ἵλαρίων ὁ μέγας ὅσιος.---89-186. 

420 χέ. 
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Ἰλιὰς καχῶν.---194, 
Ἰνδιχὰ πέμματα. ----815. 

Ἰορδάνης ποταμός. ---- 151, 

109, 162, 168, 164, 

247, 257, 258, 26], 

288, 874. 
Ἰουβενάλιος, πατριάρχης Ἱεροσο- 

1538, 
948, 
968, 

λύμων. ---- 80. 

Ἰουδαία.---29, 144, 1958. 

Ἰουδαῖοι. --- 3, ὅ, 82, 4, 48, 

49, ὅ0, ὅ1, ὅ2, 88, ὅθ0, 66, 

70, Τ7, 78, 156, 880, 424. 
Ιουδαίων συναγωγή. --- 8357. 

Ἰουδαίων δῆμος. --- 211. Ἰου- 

δαίων φατρ'ὰ. ---2.68. ᾿Ιουδαίων 

συνέδριον. ---- 255. Ἰουδαίων 

πάϑη.---194. Ἰουδαῖος ἔμπορος 

ἐν Σιχελίᾳ. ---- 198. 

πο ἃς 8998: 
᾿Αλεξάνδρου 

Ἰούδας ὁ προδότης. 

ἸΙουλιανῆ. σύζυγος 

συγχλητιχοῦ. --- 4], 68, 64, 

66, 67, 420. 

Ἰουλιανὸς ὁ ᾿Αποστάτης. --- 124, 

128. 

Ἰουστινιανὸς ὃ Ῥινότμητος. --- 

172, 173. 

Ἰσαὰχ ὁ προπάτωρ.---16, 580. 

Ἰσαάχ, μαϑητὴς τοῦ ἁγίου ᾿Αν- 

τωνίου.---190, 1921. 

Ἰσαάχ, πρῶτος τοῦ ᾿Αγίου "Ὄρους 

-420. 
Ἰσίδωρος α΄, πατριάρχης Κων- 

σταντινουπόλεως. --- 840. 

Ἰσμαηλῖται. --- 145, 245, 247, 

204, 28ῦ. 

Ἰσραήλ.---ὅ0, 165, 181, 182, 

202, 870, 409. 

ἸΙταλιχὰ πέμματα. ----816. 

Ἰταλιχός, χριστιανὸς ἐχ Γάζης, 

-- 96, 97. 

Ἰιταλοί.----210, 224, 282, 238, 

531. 

Ἰωάννης ὁ Δαμασχηνός. --- 284. 

205, 270, 404, 408, 428. 

Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. ---- 80, 88, 

104, 10ὅ, 108, 286, 272, 

424. 

Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος.----84, 156, 

109, 164, 178, 218, 278. 
᾿Ιωάννης, ἐπίσχοπος Ἱεροσολύμων. 

-- 81, 84, 87, 39, 40, 4, 

62, 80. 
Ἰωάννης ᾿Αλεξανὸρεύς. ---- 140, 

142. 

Ἰωάννης ὁ ᾿Ελεήμων.---Ἰ 44. 

Ἰωάννης, πάπας Ῥώμης.---148. 

Ἰωάννης ὁ Ζωναρᾶς.---187. 

Ἰωάννης ὁ Κανταχουζηνός.----8580. 

Ἰωάννης ὁ Καλέχας.----888, 8340. 

Ἰωάννης ὃ Χρυσόστομος.---859. 

968, 

876, 

583. 

141, 

Ἰωάννης πρεσβύτερος. --- 

571, 572, 3578, 87ῦ, 

918, 79, 8580, 382, 

Ἰὼβ ὁ δίχαιος.----99, 102, 

216, 218, 418. 

Ἰωνᾶς ὁ Σαβαΐτης. --- 897. 

Ἰώσηπος.---19 4. 

Ἰωσὴφ (ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαϑαίατ). ---- 

71, 180, 184. 186, 188, 

189. 
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Ἰωσὴφ ὁ πάγχαλος.---40ῦ. 
Ἰωσὴ (ὁ Ἰαχώβο").---174. 

Ἰωσὴ ὁ Καλοϑέτης.---438. 

Κάδης ἔρημος.---111. 

Τὰ Κααϊουμᾶ.---40]. 

Καινὴ Διαϑηχη.---:271. 

Καῖσαρ.----86ῦ. 

Καισαρέων πόλις ἐν ΠΙαλαιστί- 

νη. --- 8, 10, 171. 

Κὶ ἀλλιστος. πατριάρχης Ἰζωνσταυ- 

τινουπόλεως. ---426. 

Κι αὐταχουζηνιασμός.---427. 

Κ αλχηδών. --- 44. 

Κ απαργαμαλά. ---- 32, 79. 

Κ απαρχταμή χώμη.---88ὃ. 

Κ αραχάλλα μονὴ ἐν τῷ ᾿Αγίῳ 

ὍὌρει.-- 4392. 

Καρμενᾶ ἣ Κάρμενα. --880, 588. 

Κ αρμήλιος.---1ὅ6. 
Κηδάρ.---852. 

Κιλιχία.----98. 

Κι λαυδιανὸς ὁ ἅγιος μάρτυς. -- 

584. 

Κλεόπας.---286, 415. 

Κλύσμα τῆς Ἐρυϑρᾶς Θαλάσ- 

σης.--8600, 368, 364, 3607. 

Κοινὸν ᾿Αρχεῖον ἐν τῷ “Αγίῳ 

Ὅρει.---201. 

Κόνων χηπουρὸς ὁ ἅγιος μάρ- 

τυς.---ὀϑά-989. 

ΚΚοσίνιτζα, μοναστήριον.----ὅ4, 14. 

Κοσμᾶς ἐπίσκοπος Μαϊουμᾶ. --- 

404. 

Κουβούχλιον τοῦ ᾿Αγίου Τάου.-- 

424. 

Κρῆτες.----ἼΙΤ0, 17ὅ, 1177, 290. 

Κρήτη.---1609, 289, 290, 399. 

ΚΚρίσπος.---82. 

Κυχλάδες νῆσοι.----182, 

Κύπριοι.----18ὅ, 180, 220, 222, 

940, 248, 2971. 

Κύπρος. ---88, 181, 1832, 189, 

186, 216. 

Κυρηναῖο'". --- 28. 

Κυριαχὴ ἀπόφασις. --- 88. 

Ιζυριαχὴ ἡμέρα. --116, 870. 
Κύριλλος, ἐπίσχοπος ᾿Ἱεροσολύ- 

μων. --- 40, 41, 40, 6. 

Κύριλλος Σχυϑοπολίτης.----596. 

Κῦρος ᾿Αλεξανδρεύς.---1 42, 146. 
Κωνσταντία Παφ'ία.---184, 186. 

Κωνσταντιανα τόπος ἐν Κων- 

σταντινουπόλει.---47, 68. 

Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας.---40, 41, 

48, ὅ2, ὅϑ8, 66, 99, 100, 

120, 124. 

Κωνσταντῖνος (ὁ ΠωγωνᾶτοςῚ. ---- 

172. 

Κωνσταυτινούπολις. --- 48, 48, 

4, 68, θῦ, 140, 178, 288, 

420, 424, 420, 420. Ἡ 

Ιζωνσταντίνου. --- 292, 294. 

923, 26, 329, 5398. 

Λάβαν.---880. 

Λαλαγαβραάμ -- χωρίον Θεοῦ .---- 

61. 

Λατῖνο!.---381. 

Λαυσαϊχόν.----.3589. 

Λεόντιος, ἐπίσχοπος τῆς ἐν [1α- 

λαιστίνῃ Καισαρείας.----Ἴ δ. 
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---ὀῬἩΗ 216. 

χαχᾶ --- 19... 

Λέσβος. 

Λήμνια 

Λῇῆμνος. -- 218. 

Λιβάνου χέδροι.----870. 

ΛΑιβερτῖνο!.---298, 56. 

Λιβύη. ---- 128. 

Λίϑος τοῦ Ἰαχώβμ. ---2 78, 

Λιϑόστρωτον ἐν “ἱερουσαλήμ. --- 

186. 

ΔΛιχίννιος. -- 894. 

Λοῦζα. ---- 114. 4921. 

Λουχᾶς ὁ εὐχγγελιστῆς. --- 48, 

ὅτ, 857. 

Λουχᾶς, πατριάρχης Κωνσταντι- 

νουπόλεως.----4 90. 

ΔΛουχιανὸς πρεσβότερος.---80, 33, 

98, 84, 86. 

Λουκχιλλιανὸς (ΞεεΛουχιανὸς) πρε- 

σβύτερος). ---- ὅ9, 6]. 

Λυδία. ---- 294, 

Λύχνος: τόπος ἐν τῇ περὶ τὸ Π1η- 

λούσιον ἐρήμῳ. --- 190. 

Λώτ. --- 101. 

Μαγὸδαλᾶ.---424. 

Μαγ!στριανὸς ἀνϑύπατος. ---- 862. 

Μαγυδώ. ---884. 

Μαγιδών. --- 888. 

Μαϊουμᾶς.---8ὅ, 96, 98, 18. 
Μαχάριος ἀρχιεπίσχοπος 'Ῥωσίας. 

-- 417. 

Μαχάριος ὁ μέγας. --- 20. 

Μαχάριος ὁ Μαχρῆῇς.---438. 

Μαχάριος, ἡγούμενος τῆς Λαύρας. 

--4206, 127. 

Μακεδονία. ---- 214, 291. 

ΔΙαχεδόνιος αἱρεσιάρχης.---16]1. 

ΔΙαχεδών, ΔΙαχεῦόνες.----88, 190, 

210. 

Μαχκχαβαῖος. ---- 232. 

Μαλεοῦ αἰγιαλός.---131. 

Μαναπσῖῆ)ς χαλλιγράφος 130208. 

- 419, 

Μχνιχαῖος. --- 168. 

Μανουὴλ ὃ Κομνηνός. --- 180, 

182, 183, 18, 187, 188, 

400, 428. 

Μαξιμιανὸς αὐτοχράτωρ. --- 8560, 

861, 862, 864, 3660, 5071. 

Μάξιμος ὃ ϑεύληπτος.--- 260. 

Μαρία --- Θεοτόχης. -- 14, 176, 

244, 8692. 

Μαρία ἢ Μαγδαληνή.---424. 

Μαρία ἢ Δἰγυπτία.----1 49. 
Μαρία ἢ πρότερον [“ολινδούχ. --- 

392, 89ὅ, 5896. 
ΜΙαρχιανὸς ὁ ἅγιος. ---402. 

Μᾶρχός τις τεχνίτης.---ῦ, 6. 

ΝΜαρνᾶς. ----91, 90, 97. 

Ματϑαῖος ὁ εὐαγγελιστής. ---889. 

Δίατϑίας ἀββᾶς. ---- 379. 

λΙεγάλη τοῦ Θεοῦ Καϑολιχὴ ᾽Εχ- 

χλησία.---174, 895, 402. 

Μεγέϑιος. --- 88. 

Μεγίστη Λαύρα, ἢ τοῦ ὁσίου ᾿Αϑα- 

νασίου τοῦ ᾿Αϑωνίτου. ---- 823. 

Μέμφις. - 98. 

ΜΙεσίχλας.---- 98. 

Μήτηρ τοῦ Κυρίο".---212 

λΙητροφάνης, ἐπίσχοπος Κωνσταν- 

τινουπόλεως.---ἀδ, 47, 48, 60. 
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ΜΙυχαὴλ ὁ ᾿Αρχάγγελος.----Θ. 

Μιχαὴλ ὁ Παλαιολόγος .---419. 

Μιχαὴλ ὁ Ψελλός.---δά, 418. 

ΜΙόδεστος Ἱἱεροσολύμων.---Ἰ1 48. 

Μονοϑελῇται. --- 145, 146. 

Μυρώ, μήτηρ τοῦ ἁγίου Σωφρο- 

νίου Ἱεροσολύμων. --- 188. 

Μυσῶν λεία. ---- 214. 

Μωσαϊχὴ ἰστορία. --- 79. 

Μιωσαϊχὸς νόμος. ---- 156. 

Μωσῆς, Μωῦσῇῆς.---17, 20, 49, 

0, 51, ὅ6, 71, 100, 110, 

181, 188, 200, 2607, 27], 

281, 849, 3938. 

Ναβουγοδονόσορ.---398, 394. 

Ναζαρεέὺ.----586. 

Ναζαρέτ.---887, 888. 

Ναόδωρος ὁ χαὶ ᾿Απελλῆς. --- 388. 

Νασομ.. ---- 89. 

Νεανίας ὁ χατόπι μεγαλομάρτυς 

Προχόπιος. -- ὃ, 4, ὅ, 6, 7, 

8, 9. 10, 11, 12. 13: 

Νέα Ῥώμη. --- 184. 

Νεῖλος ποταμός. --- 184. 

Νεωχόρος" ὄνομα χύριον .----888. 

Νεστόριος αἱρεσιάρχης. -- 16], 

162. 
Νιχάσιος, διάχονος Παντοχρατουι- 

νός.---400. 
Νιχήῆτας πατρίχιος χαὶ χυέστωρ..--- 

169, 423. 

Νιχήτας ὁ Παφλαγών. --- δ4. 

Νιχόδημος ἄρχων, ὁ τοῦ ['αμα- 

λιὴλ ἀνεψιός. --- 80, 81, 832, 

359, ὅ8, 60, 61, 168, 189. 

Νιχόστρατος τριβοῦνος.---17. 

Νίσιβις. ---- 882, 8394. 

Ὀλύμπια τὰ μεγάλα. --- 210. 

Ὅμηρος. --- 19, 88. 

Ὁνώριος. --- 851]. 

Ὀρφανοτροφεῖον ἐν ΚἊαωνσταντι- 

νουπόλει. ---- 17... 

Οὐλχίων ἡγεμών.----8. 

Παχτωλός. ---- 148. 

Παλαιὰ Διαϑύχη. ---- 271. 

Παλαιολόγοι. ---- 210, 291. 

Παλαιστίνη. --- 84, 89, 91, 92, 

99, 100, 108, 118, 117, 

119, 122, 124, 120, 1984, 

18ὅ, 136, 144, 207, 2θ, 

291. 
[Παλαϊστινο!. ---- 101, 180. 

Παμφυλία.----888, 

ΠΙαντοχρατορινός.---400. 
ΠΠαντοχράτορος μονὴ ἐν Κωνσταν- 

τινο)πόλει. ---. 180, 400. 

Παπίας ὁ ἅγιος μάρτυς. --- 884. 

[Ιχράδεισος. --- 78, 112, 187, 

9508, 876. 
Παράδεισος" ἐπιγραφὴ ἀσχητιχοῦ 

βιϑλίου. --- 889. 

Παρασχευὴ ἡμέρα.---81, 31, 85, 

89, 60, 61, 370. 

Πάσχα. ---- 88. 

ΠῺὰάτμωος. -- 216. 

Πάτραι. ---- 291. 

Πατρ'αρχεῖον τῆς Ἱερουσαλήμ.--- 

111, 172. 

Πάτροχλος. --- 980. 

Παῦλος ὁ ἀπόστολος. --- 82, 60, 
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760, 104, 106, 1Ο0ΟΥ, 

176, 196, 199, 202, 

211, 230, 221], 228, 2 

284, 260, 271, 278, 27 

924, 820, 339, 849, 

85θὅ. 

Παῦλος ὁ Θηβαῖος. --- 84. 
Παῦλος ὁ ἐν τοῖς Καϊουμᾶ. --- 

40]. ͵ 

Παῦλος ἐπίσχοπος.---868 - 588. 

Πάρος. ---- 182, 184. 

[Πἀχυνον. ---- 120, 127, 128. 

Πελοπόννησος. --- 290. 

Περγάμιος.--- 122. 

Πέτρα᾽ μονὴ ἐν Κωνσταντινου- 

πόλει .---428. 

Πέτρος ὁ ἀπόστολος. --- 80, 838, 

197, 202, 28, 20ῦὅ, 272, 

218, 3549. 

Πέτρος (᾿᾿Αλεξανὸρείας). --- 838, 

9561. 

ἔτρος σχολαστιχὸς.---898. 

Πηλούσιον. ---- 120. 

Πιλᾶτος.----424. 

Πλάτων. --- 19. 

Πλινϑᾶς, πατὴρ τοῦ ἁγίου Σω- 

φρονίου Ἱἱεροσολύμων. --- 188. 

Πλουσιανός, μαϑητὴς τοῦ ἁγίου 

᾿Αντωνίου τοῦ μεγάλου.---120, 

121, 422. 

Πόντιος Πιλᾶτος ---ὅ, 424. 

Πόντος. --- 8609. 

Πράξεις τῶν Αποστόλω".---ὅ7,}71. 

Πρόδρομος (Ἰωάννης). --- 158, 

280. 

Προχόπιος ὃ μεγαλομάρτυς. --- 

1 -27, 417. 

Προποντίς. --- 828, 

Πρωτᾶτον τοῦ ᾿Αγίου ρους. ---- 

422. 
Πρωτεσίλεως.---897. 

Πτολεμαῖος. ---- 140. 

Ῥαββουλᾶς, ἐπίσχοπος ᾿Εὐέσσης. 

--- 570, 8578. 
“Ρινοχούρηυρα.----9 2, 

'Ῥωμαϊχὰ πράγματα.----8.29. 

᾿Ῥωμαϊχὰ σχῇπτρα. --- 880. 
'Ῥωμαϊχαὶ παρατάξεις. ---166. 

Ῥωμαΐχη ἀρχή. --- 144, 284, 

9521. 
Ῥωμαῖοι.----194, 210, 211, 581, 

427. 
Ῥωμαίων ἤγεμονία.---14δ, 426. 

ἄναξ. ----1 4. 

ἀρχή.---210. 

γερούσιον.---424. 

Ῥωμαίων σύγχλητος.---860. 

πολιτεία. ---868, 367. 

Ῥωμαίων πόλις.----867. 

“Ῥωμαίων 

Ῥωμαίων 

Ῥωμαίων 

Ῥωμαίων 

Ῥωμαίων γλῶσσα.---10]1. 

Ῥώμη.---127, 148, 428, 424. 

Σάβας ὁ παλαιὸς ὅσιος. --- 207. 

Λαύρα τοῦ αὐτοῦ.---28, 2083. 

Σάβας ὁ Νέος.---190 - 8ὅ9, 490, 

428. 

Σαβαωὺῦ.----252. 

Σαββάτου ἡμέρα.---857. 

Σαλαμινὴ τῆς Κύπρου.---88. 

Σαμάρεια.---29. 

Σαμαρεῖτις.---287. 
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Σάμος. --- 82. 

Σαπφειρα.---δὃδο, 112. 

Σαραχηνοί.---͵, 114, 166. 

Σαρεφϑὰ ἢ Σιδωνία.---409. 

Σατάν. --- 262. 

Σαῦλος.--- 29. 

Σεβαστή---Σεβάστεια --- 89, 

Σειρῆνες.---247͵ 8588. 

Σεραφίμ.---14, 869. 

Σέργιος, πατριάρχης Κωνσταντι- 

νουπόλεως.---140, 147. 

Σέργιος ὁ μεγαλομάρτυς.----836]. 

Σευῆρος αἱρεσιάρχης.---Ἰ 48. 

Σγών, βασιλεὺς τῶν ᾿Αμορραΐων. 

Ἔξ 90, 
Σιβᾶς ἐρημίτης. ---115, 116, 429. 

Σιχελία.---126, 127, 128, 129, 

210. 

Σινᾶ, Σίναιον ὄρος.----200, 24, 

240, 870, 578. 

Σιών.---40, 68, 181, 188, 188, 

186, 243, 24, 420. 

Σχάμανδρος.---19. 

Σχινδουλᾶ" μοναστήριον. ---- 118, 

421]. 

Σχυϑόπολις.---ὃ. 

Σχυλίτζης (Γεώργιος).--181, 428. 

Σολομὼν ὁ προφήτης.---72, 20, 

261], 299, 393. 

Σταυρίον. --ἀὕ, 67. 

Σταυροῦ τύπος ἐγγὺς τοῦ Κλύ- 

σματος. --- 868. 

Στενά. --- 44, 6. 

Στέφανος ὁ πρωτομάρτυς. --- 28 - 

81, 20ῦ, 273, 2717, 418, 419. 

Στέφανος Θεσσαλον!χεύς, ὁ χατό- 

πι Σάβας ὅσιος ὁ Νέος.---190, 

197, 198, 202. 
Στέφανος, διάχονος χαὶ ῥεφερεν - 

ὥὡάριος.---417. 

Στέφανος παϊῖς.---858. 

Στέφανος γούμενος.---878, 879. 
Συχα'.----ἀὅ. 

Συρία5.---, 92, 99, 286. 

Συριατιχὴ γλῶσσα.----89. Συριστί. 

---Ἰ01, 114. 

Σύρο!.---ΟἹ, 289. 

Σύρων γῆ.--- 291. 

Σύρων γράμματα. ---62. 

Σύρων γλῶσσα.---101, 257. 

Σωχράτης.---19. 

Σωμανῖτις. ---288. 

Σωφρόνιος α΄ “Ἱεροσολύμων. --- 

158 -1ῦ0, 151. 
Σωφρόνιος, μαϑητὴς τοῦ ερω- 

νύμου.---82, 88. 

Ταβαστόν' κάστρον.----120. 

Τένεδος. --- 291. 

Τερέντιος χαπιχλάριος.---11., 12. 

Τρισμέγιστος (ρμῆ;ς).-- 19. 

Φαίδιμος (ἐπίσχοπος ᾿Δυασείας). 

- 840. 

Φαραώ.---ὅ0, 182. 

Φαρισαῖοι.---80, 70, 84. 

Φᾶσις.---1460. 

Φίλιππος α΄, βασιλεὺς τῆς Μίαχε- 

ἡονίας. --- 192. 

Φιλόδεος (Κόχχινος), πατριάρχης 

ΙΚωνσταντινουπόλεως. ---- 190, 

840, 80ῦ, 497. 
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Φίλων, ἐπίσχοπος ἐν Βαβυλῶνι 
τῆς Αἰγύπτου. ---120. 

Φλαβιανός, 
λαιστίνῃ 

19, 21, 
Φλωρέντιος, 

- 74. 

Φλωρέντιος, πρεσβύτερος Ἵεροσο- 
λύμων. ---- 74. 

ἡγεμὼν τῆς ἐν 11α- 

Καισαρείας -- 18, 

9 ͵ “-.ι 

ἐπίσχοπος Φωτιχῆς. 

Φρυγῶν γλῶσσλ.----101. 

ΦωτιχΥ. --- 74. 

Χαλάσαν' στενὰ τῆς Προποντίδος 
οὕτω χαλούμενα ἡ --- 44. 

Χαλδαϊχὴ χάμινος.---262. 

Χαλελεήλ-εεΣτέφανος.---80. 

Χαλχηδών. --- 6ὅ, 140. 

Χαναδν. --- 80. 

Χερο"υβίῳ.---14, 59, 868. 

Χερρόνησος.----291. 

Χιλιὴλ ---- Στέτανος.---29, 39. 

Χίος. --- 216. 
Χοϊρόης.---891. 
Χριστοῦ ᾿Αναστάσεως ἐχχλησί.---- 

111. 

Χριστορόρος συγχλητιχός.---Ὁ, 

Χώρα᾽ μονὴ ἐν Κωνσταντιδουπό- 

λει.---428. 

Χωρηβ. ---51. 

ὍὭγ, βασιλεὺς τῆς Βασάν.---δ0. 

᾿ωριγένης τις.--88ὅ, 886. 
Ὥρίων συγχλητιχός.----94, 90. 



Ὀἰαἰ Ζθα Ὁγ (ὡοοσίο 



ΠΕΡΙΒΧΟΜΕΝΑ 

Πρόλογος. ἸΠΡΟΚΠΟΠΟΒΙΘ. 

1. Βίος χαὶ μαρτύριον τοῦ ἁγίου Προχοπίου χαὶ τῶν σὺν 

αὐτῷ. ΜΚ πτ|6 αὶ ΜΥ9ΠΟΗΜΒΊΘΟΤΒΟ ΟΒ. ΠΡΟΚΟΠΙΗ Η 

ΟΒΙΒΙΠΗΧΡ ΟἹ ΗΗΜΒΈ. ; 3. ἀκ τς 

2, Μαρτύριον τοῦ ἀγίο") πρωτομάρτυρος Στεφάνου χαὶ ἢ 

εὔρξεσις τῶν λειψάνων αὐτοῦ. ΜΥ ΘΗΜΈΘΟΤΒΟ (Βη- 

ΤΆΓΟ ΠΘΟΡΒΟΜΥΙΘΗμΚκα Οταῷδηδ 

8, Λόγος ἐγχωμιαστιχὸς ἅμα χαὶ ἱστοριχὺς περὶ τῆς ἐν 

Κωνσταντινουπόλει ἐλεύσεως τοῦ τιμίου λει Ψψάνο" τοῦ 

ἐν ἁγίοις πρωτομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ χαὶ ἀρχιδια- 

χόνο) Στεφάνου. ΠΟΧΒΆΠΡΗΟΘ ἢ ΒΟΤΟΡΒΜΊΘΟΚΟΘ 

ΟΠΌΒΟ Ο ΠΟΡΘΗΘΟΘΗΪΝῚ ΒΆΈ ΕΟΟΗΟΤΔΗΤΗΗΟΠΟΙῚΡ 16- 

ΟΤΗΒΙΧΕ ΜΟΙΠΘῊἢ ΗΘ ΒΟ ΟΒΗΤΕΙΧᾺ ΠΟΡΒΟΜΥΠΘΗΒΚᾶ 

ΧΡΗΟΤΟΒᾶ ἡ ΔΡΧΗΠΙΔΚΟΗὰ Οτοῷδηἃ 

4. ᾿Ανώνυμον ἐγχώμιον εἰς τὸν πρωτομάρτυρα Στέφανον. 

ΒΘΟΘΒΗΜΘΗΗΟΘ ΠΟΧΒΆΠΡΗΟΘ ΟἸΟΒΟ ΠΟΡΒΟΜΨΥΈΤΘΗΜΕΥ 

Οτοζδην. 

ὅ. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Φλωρεντίου, ἐπισχόπου 

Φωτιχῆς, ἐγχώμιον εἰς τὸν ἅγιον Στέφανον τὸν πρω- 

τομάρτυρα. ππεμθ ΒΟ ΟΒΗΤΕΙΧΈ ΟΤΙᾶ ΗΔΙΠΘΡῸ (Ὁπο- 

ῬΘΗΤΙΗ, ΘΙΒΟΚΟΠᾶ (ῬΟΥΜΚΙΠΟΚΑΓΡΟ, ΠΟΧΒΆΠΡΗΟΘΘ 

ΟἸΟΒΟ ΟΒΗΤΟΜΥ ΠΟΡΒΟΜΥΠΘΗΜΚΥ ΟἸοῴδηγυ.. 

6. Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἱλαρίωνος. μτι6 προ- 

ΠΟΙΠΟΟΗΔΙῸ ΟΤΙΆ ἨΔΙΠΘΙῸ Εϊ πρὶ] οηᾶ. 

94 

70 

14 

82 
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Σελ. 

7. Τοῦ σοφωτάτου χα' λογιωτάτοῦ ἐν μοναγοῖς χυροῦ Ἰωάν- 

ν0) τοῦ Φωναρᾶ ὑπόμνημα εἰς τὸν ὅσιον πατέρα 

ἡμῶν Σωφρόνιον, πατριάρχην Ἱεροσολύμων. ΜΥυκπρΒἢ- 

ΠΙΡῸ Η ΥΠΘΗΒΙΠΙΔΓΟ ΜοΗᾶχὰ ΚΗΡΡ [Οἀηηὰ 90- 

ΗἩΔΡΒΗΙ ΟἸΟΒΟ ὦ ΠΡΕΠΟΧΟΟΗΟΜΈ ΟἿἹΙῈΒ ΗΔΙΠΟΜΈ (Ο- 

ΟΡΟΗΪΗ, ΠΔΤΡΙΡΧΒ ΙΟΡΥΟΔΙΗΜΟΚΟΜΈ.. . . .. 137 

8. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σωφρονίου, ἀργιεπισχόπο" 

Ἱεροσολύμων, λόγος εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα. ἤπιθ 

ΒΟ ΟΒΠΤΡΙΧᾺ ΟΥΠΙᾶἃ ΗΔΙΠΟΡῸ ΟὈΦΡΟΗΪΠ, ΔΡΌΧΙΘΠΗ- 

ΟΚΟΠὰ ἸΘρνΟΔΙΜΜΟΚΆΓΟ, ΟἿΟΒΟῸ Ὁ ΟΒΗΤΟΜΈ ΚΡΘ- 

ΠΙΘΉΠΠς κατ ν ἃ ὁ το βιὰ οι νὰ ρος 151 

9. Βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Ανδρέο" τοῦ Ἵερο- 

σολυμίτου, ἀρχιεπισχόπου γενομένου Κρήτης, συγ- 

Ἰραφεὶς παρὰ Νιχήτα τοῦ πανευφήμου πατριχίου χαὶ 

χυέστορος. ΠΝ ΉῊΤΙΘ Κὰπ Β0 ΟΒΉΤΕΙΧΒ ΟΤΙΙᾶ ἨΔΙΠΘΙῸ 

ΔΑΗΚΡΟηα [ΟΡΥΟΔΠΗΜΗΥΠΗΗΗΔ, ΟΕΒΙΒΙΠΆΓΟ ΔΡΌΧΙΘΠΗ- 

ΟΚΟΠΟΜΈ ρμτα, ΒᾶΠΟΔΒΗΟΘ ΗΠΚΗΤΟΙΟ, ΒΟΘΟΠ8Β- 

ΗΒΙΜΈ ΠΑΤΡΠΚΙΘΜΊ, αὶ ΚΒΘΟΤΌΡΟΒ. . . . . . 169 

10. ᾿Αχολουϑία σὺν Θεῷ ἐπὶ τῇ εἰς τὴν μεγαλούπολιν ἀνα- 

χομιδῇ τοῦ ᾿Αγίο) Λίϑου, ἐν ᾧ μετὰ τὴν ἀποχαϑή- 

λωσιν ἐτέϑη παρὰ τοῦ Ἰωσὶφ Χριστὸς ὁ ἀληϑινὸς 

Θεὸς ἡμῶν, γεγονυῖα ἐν ἔτει χζ΄ τῆς αὐτοχρατορίας 

τοῦ πορφυρογεννήτου βασιλέως χῦρ! Μανουὴλ τοῦ 

Κομνηνοῦ. ΠΟΟΛΙΈΠΟΒΔΗΙΘ ΟἹ ΠΟΜΌΙΠΙΟ ΒΟΣΚΙΘΙΟ 

ΠΟ ΟΥΥΨΆΙΟ ΠΟΡΘΗΘΟΘΗΙΩ ΒΡ» ΒΟΙΜΚΙἣΪ ΓΡᾺ 

(ΕΟΒΟΤΔΗΡΒΗΟΠΟΙΒ) ΟΒΗΤΑΓΟ ΚΆΜΗΠ, Ηᾶ ΚΟΘΜΈ, 

ΠΟΟΙῈ ΟΗΒΤῚΠ 00 Ερθοτα, ΠΟΠΟΣΚΘΗ,» 0811} [0- 

ΟῊΗΦΟΜΡ ΧΡΒΟΊΟΟΡΒ, ΜΟΤΗΒΗΒΙΪ ΒΟΓ ΗΔ1ΠῈ, Βᾶ- 

ΠΗΟΔΗΗΟ 16 ΟΗὉ ΒΡ ΠΈΤΟ ΠΑΡΟΤΒΟΒΔΗΪΗ͂ ΠΟΡᾧΗ- 

ΡΟΡΟΚΗΔΓΟ ΠΆΡΗ ΚΗΡ» Μδηγηπὰ ΠΟΜΗΜΗΔ κα 

(1169). . .-.-τττ νὸν νν νν νι νον,͵ 180 
11. Τοῦ ἁγιωτάτου πατρὸς ἡμῶν, τοῦ πατριάρχου Κωνσταυ- 
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τινουπόλεως χυροῦ Φιλοϑέου, βίος χαὶ πολιτεία τοῦ 

ὁπίο) χαὶ ϑεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Σαβα τοῦ Νέου, 

τοῦ ἐν τῷ ἼΛϑῳ ὅρε!: ἀσχήσαντος. ΟΒΗΤΈ ΠΙΑΤΟ ΟΥ̓ 

ΗἨΔΠΙΘΡΟ ΒΟΗΟΤΔΗΤΗΗΟΠΟΙΡΟΚΑΓΟ ΠΑΤΡῚ ρΧᾶ ΚΗΡΡ 

Φηχοθθη ΚΗΘ Η ἩΡΠΤΘΠΡΗΟΘΟΤΡ ΠΡΘΟΠΟΠΟΟΗΔΓΟ 

Ἢ ΟΟΓΤΟΗΟΘΗΔΡΟ ΟΥ̓ ἨΔΙΠΘΓΟ ΟἌΒΗ ἨΟΒΔΙῸ, Π0)1- 

ΒΗΒΔΒΙΠΆΓΟΟΣ Ηᾶἃ ΓΟΡῚ Αθομοκοῦ (Γ 1349). 

12. Διαρτύριον τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος ᾿Αϑανασίο») τοῦ 

10. 

ἐν τῷ Κλύσματι τῆς Ἐρυϑρᾶς Θαλάσση:ς. Μγῃο- 

ΠΗΠΘΟΤΒΟ ΟΒΗΑΤΆΓΟ ΒΟΙΒΚΟΜΥΠΘΗΜΚα ΑΘΔΗΔΟΙΗ, 

ΌΒΙΒΙΠ66 ΒΡ» ΠΗΞΜΈ, πὰ ΟΘΡΟΙῪ ΠΟΡΜΗΔΓῸ ΜΟΡΗ. 
1}: Α Ὡ ἤ «Ἃ δ [2 [ ’ “«ῳβΟ 9 

'ος χαὶ πολιτεία τῶν ὁσίων πατέρων Παύλου τοῦ ἐπ’- 

σχόπου χαὶ Ἰωάννη" πρεσβυτέρο". ΠΗ ΤΊ8 ἡ πα πτοπρ- 

ΗΟΟΊ» ΠΡΟΠΟΙΟΟΗΙΧ ΟΤΘΙ ΠΑΒπὰ ΘΠμΟκΚΟΠπἃ ἢ 

ΤΟΔΉΗΔ ΠΡΟΟΒΗΤΟΡὰ. 

14. Μαρτύριον τοῦ ἀγίο» Κόνωνος. ΜΕΥ ΠΟΠΉΊΘΟΤΒΟ ΟΒΠΗΤΆΓΟ 

ΕΟΟΗΟΘΗΔ 

16. Διορϑώσεις χα! προσϑῆχα! ἐν τοῖς ἀγιολογιχοῖς χειμέ- 

νοις τοῦ τετάρτου τόμου". ΠΟΠΡΆΒΚΗ Η ΠΡΗΘΆΒΙΗ 

ΚῸ ἈΓΙΟΠΟΓΗ ΘΟΚΗΜΈ ΤΟΚΟΤΆΜΈ ΠΥ ΤΟΜὰ 

α΄. Βίος χαὶ μαρτύριον τοῦ ἀγ'ο9) ᾿Αναστασίου τοῦ 

Πέρσου. ἐπ δ, τ ᾿ 

β΄. ᾿Αντιπαραβολὴ τοῦ βίου τῆς ἀγίας Γολινδοὺχ 

πρὸς ἕτερον ἀντίγραφον. 

γ΄. Βίος τοῦ ὁσίο) Γερασίμου 

ὃ΄, Βίος τῶν ὁσίων Θεοφάνους χαὶ τοῦ αὐταδέλφου 

αὐτοῦ Θεοδώπο» ὑπὸ Θεοδώρας ἹῬαουλαίνης Καντα- 

χορ) ηνῆς τῆς ΠἊαλαιολογίνης.. οὐ. 

ε΄, δΙαρτύριον τῶν ἐν Κρήτῃ ἁγίων δέχα μαρτύρων 

ς΄. Διήγησις περὶ τῆς σχέπης τῆς σοροῦ τοῦ ἀγίο" 

ΔῊ τρίοῦ: ον τὰ, ἊΣ Ὁ ὡς ἃς το ἰδὲ τὸ οἰ (ὡς Ὡδο ὡς ὦ 

ζ΄. ᾿Αὔλησις τοῦ ἁγίου [1χύλο") τοῦ ἔν τοῖς ζαἸουμᾶ 

190 

560 

908 



- 448 -- 

η΄. Μαρτύριον τοῦ ἁγίου ᾿Αϑηνογένους 

ὃ΄. Βίος τοῦ ἁγίου Μαρχιανοῦ 

ι΄. Βίος τῶν ὁσίων Κοσμᾶ χαὶ Ἰωάννο") Δαμασχηνοῦ 

ια΄. Βίος ἕτερος τῶν αὐτῶν ὁσίων. 

ι3β., Μαρτύριον ἐπίτομον τῆς ἁγίας Γολινδούχ. . 

ιγ΄. Βίος τοῦ ὁσίου Εστρατίου . 

16. Παροράματα διυρϑωτέα ἐν τῷ πέμπτῳ τούτῳ τόμῳ. 

Οποαλτκη Η ΠΟΠΡΆΒΚΗ ΚΡ Υ᾽ ΤΟΝΥ͂ 

17. Σημειώσεις εἰς τὰ ἐν τῷ πέμπτῳ τούτῳ τόμῳ ἁγιολο- 

γιχὰ χείμενα. ΠΡΗΜΈΠΔΠΙΗ Κ͵Ὶ ἉΓΙΟΠΟΓΗΊΘΟΚΗΜΈ 

ΤΟΚΟΤᾺΜΈ ὃ ΤΟΜὰ 

α΄. Βιβλιογραφιχὸν σημείωμα περὶ τοῦ μαρτυρίου 

τοῦ ἁγίου Προχοπίου. 

β΄. Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Στεφάνου. . . 

γ΄. ᾿Αντιπαραβολὴ τοῦ περὶ τῆς μεταχομιδῆς τοῦ 

λευνάνο.) τοῦ ἀγίο" Στεφάνου λόγο.) πρὸς ἕτερον αὖ- 

τὸ ἀπο τῶν: ὁ ὦ ἀκ το ἄν δ ὐκ Οἱ ἰ 

ὃ΄, Σημειώσεις εἰς τὸν βίον τοῦ ὁσ΄ο» Ἰλαρίωνος 

ε΄, Εἰς τὸν 83΄ον τοῦ ἁγίου ᾿Ανδρέου τοῦ ἹἽεροσο- 

λυμίτου 
9 - 
! ς΄. Σημειώσεις εἰς τὴν ἐπὶ τῇ ἀναχομιδῇ τοῦ 

᾿Αγίου Δ'ῦϑου ἀχολουϑίαν , τ ὙΣ ὦ 

ζ΄. Σημειώσεις τινὲς εἰς τὸν βίον τοῦ ὁσίου Σάβα 

τοῦ νέο" δ τ ῈΣ ὰ οὧβ ἃ χΣέστΝ οἰ 

18. Πίναξ χυρίων ὀνομάτων. Μ᾽ ΚαΞΔΤΘΟΙΒ ΟΟΘΟΤΒΘΗΗΒΙΧΈ 

ἨΠΜΘΗΡ. 

19, Περιεχόμενα. ΟΓΠΆΒΙΘΗΙΘ. . . .. 

ταν --- 

424 

426 

481 
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